










বিশুদ্ধ আহক কৃত্য 
নিত্যকম্মানষ্ঠান 

পি, এম পাপ্চিল ডাঈবেছুণা পর্সিকাণ 

প্রধান ন্াবন্হাপক 

৭৭ 

[বশ্ুঞ্ধ 1ত্যবশ্ম পঈঠ, বিশদ বিবেধার সন্য।পিথি, 

বিশ্তদ্ধী সটবকবচমাশা! পতি গর ০1 

পণ্ডিত ্রীরামদেব স্মৃতিতীর্ঘ ”। 

_ পাঁচ দিক 



জানের, 
১৬৯, ক্যাট, কলিকাক্ঠা। 

০ ০ 

প্রকাশক কর্তৃক সর্বন্বত্ব সংরক্ষিত 
টি িিি৪১৯০২৩০ নিউজ উন প 

প্রিপ্টার ২-- 

জীপ্রফুলেন দত 
দ্বামোদর প্রিটিৎ ওয়ার্কস্ 

১০৬১ আমহার্ট হট, কলিকাতা 



নিবেন 
হিন্দুর নিত্য-নৈনিত্তিক কার্যে বিশু “বুক্কৃতায বিশেষ 

গুয়োজনীয়। যদি নির্াধতরপে নিতা-কমাজঠান নুমন্পনর কর! হয়, 

তাহ হইলে সর্বকার্যেই সিদ্ধিলাভ হইয়| থাকে । বিশেষতঃ, ব্রাঙ্গপগণের 

সন্ধ্যা অর্থাৎ গায়ত্রীর উপাঁসন। একাস্ত করণীয়। এই পুস্তকখানিংত গ্রাতরহু- 

ান, ক্ানকালীন অনুষ্ঠান, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, নানা দনেরষেবীর পুজা, ব্রত, 
ধ্যান; পুজার মন্ত্র, বীজমনত্র, প্রণাম, ভ্তব, ক্বচাদি এবং যাবতীয় গিত্য, 
করণীয় ক্ার্ধ্ের অনুষ্ঠানাদি বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। 

আমার সাখ্ান্ুসারে পুন্তকখানি নিতু করিতে চেষ্টার কর করি বাইি। 
সুধী পাঠকরন্দের নিকট নিবেদন এই যে, প্রথম ' সংঙ্করণে প্রেসের 
অপাবধানতায় যদি কোথাও ত্রুটি কিংব! খৈবধণ্য দুই হয়, অনগরহপূর্বাক 
জানাইলে আম্মি বিশেষ বাধিত হইব ও পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধিত 

আকারে প্রকাশ.করিব। 

ৃস্তকখানি- পান করিতে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। 
এক্ষণে এই প্ুস্তকখানি যদি কাহারও উপকারে লাগে, তাঙ্কা হইলে 

নিজকে ধন্য এবং আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। ইতি-_ 

২৯, বাছুড়বাগান গ্রীট, 
কলিকাতা । বিনীত-- 

১৭ আবণ, ১৩৪১ ঞ্স্থকান্ত 





বিষয় 

প্রথম অধায় 

প্রাতঃকৃত্য 

তান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য 

গুরুর ধ্যান 

গুরু প্রণাম মন্্ 

স্্রীগুরু প্রণাম মন্ত্র 

কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান 

মলমৃত্র ত্যাগ ও শৌচ বিধি 
ধন্তধাবন 

পুষ্পচয়ন 

পূজায় নিষিদ্ধ পুষ্পা্দি 

জল, কুশ, তিল, মৃত্তিকা 

তুলসীচয়ন মনত 

বিবপত্র চয়ন 

তৈলযর্দান 

শ্নানপ্রকরণ 

শ্নানকালীন সন্থল্প 

ল্লানবিধি 

গাত্রে মৃত্তিকালেপন-মন্ 

স্সানানম্তর পাঠ মনত 

সূচীপত্র 
পৃষ্ঠা 
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১৩ 

১১ 

১১ 

১২ 

১২ 

১৩ 

বিষয় 
মান সন্বদ্ধে বিশেষ বব 

গঞ্গান্নানে বিশেষ মন্ত্র 

নিত্য গঙ্গাম্নান 

মন্ত্রমান 

পাদপ্রক্ষালন 
বস্ত্র পরিধান 

তিলকধারণ 

তিলকধারণমন্ত 

শৃর্রের পক্ষে বিশেষ 

বৈষ্চবগণের তিলকধারণমন্ত 

শিখাবন্ধনের আবাকত। 

শিখ বন্ধন 

স্ত্রী ও শুর্রের শিখাবন্ধন-মন্ত 

শিখামোচন মন্ত্র , 

আচমন 

সাধারণের বিঝুম্মরণমন্্ 

প্ 
টি, 

১৭ 

১৮ 

১৮ 

২৪ 

বৈ 

১ 

২২ 

২৩ 

২৩ 

৪ 

২৪ 

২৫ 

৫ 

২৫ 

২৭ 

১৪ ৷ আচমনের কর্তব্যতা সমন্ধে প্রমাণ ২৭ 

১৪ | 

১ 

আচমন সময়ে হস্তে জলধারণাদি 

প্রমাণ 

১৬1 তান্ত্রিক আচমন 

২৭ 

৭৮ 

শু 



বিষয় 
কাল্যাচমন 

অন ও উপবেশন 

অ্গুরীয় 
লান-সঙ্কল্প-প্রকরণ 

সৌর বৈশাখে প্রাতঃম্নান 
দশহর! প্লান 

দশহরান্লানে বিশেষ মন 

কার্তিকমাসে প্রাতঃম্গান 

গঙ্গাসাগর শ্লান 

মাঘমাসে প্রাতঃমান 

রটন্তী স্নান 

মাকরী সপ্তমী স্নান 

বারুণীম্নান 

হাবারুণী ও মহামহাবারুণী 

রহ্বপুত্র ধান ও অশোক 

কলিকাপান 

করতোয়াক্নান 

গ্রহণন্নান 

চুড়ামণিষোগ 
অদ্ধোদয়যোগন্নান 

কাল নির্ণয় 

প্রথম যামাদ্ধ কৃত 

দ্বিতীয় যামার্দ কৃত্য 

তৃত্তীয় ামার্ কৃত্য 

চিত্ত 

পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্টা 

২৯ | চতুর্থ যামার্ধ কৃত্য ৪৪ 

৩২ | পঞ্চম যামার্ধ কৃত্য ৪৫ 

৩৩ | ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ কৃত্য ৪৫ 

অষ্টম ষামার্ধ কৃত্য ৮৫ 

৩৪ | রাত্রিকত্য ৪৫ 

৩৪ | বোর্দিক ও তান্ত্রিক কৃতা ৪৬. 

৩৫ | দিনির্ণর ৪৭ 
৩৬ | অশৌচ ৪৭ 
৩৬ | প্রতিনিধি ৪৮ 

৩৬ ; নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম ৪৯ 

৩৭ দ্বিতীয় অধ্যায় 
৩৭ ; সন্ধ্যাবিধি ৫০ 

৩৯ ও উচ্চারণ ৫৩. 

৩৯ । ওকার মাহাত্মা ৫৩ 

সন্ধ্যা করার ফল ৫৪ 

৪০ সন্ধা! না করার দোষ &৫ 

৪১ | গার়ত্রীর উচ্চারণ ৫৮ 

৪১ | গায়ত্রী মাহাত্ম্য ৫৮ 

৪২ | গায্বত্রী শব্দার্থ ৬৬ 

৪5 | গায়ন্রী কবচ ৬১ 

৪৩ | গায়নত্রী কবচ (২) ২ 

৪৪ | গায়ন্ত্রী-শাপোদ্ধার ৬৩ 

৪৪ | সামবেদি-সন্ধ্যা ৬৪. 

৪৪ | মার্জন ৬৪ 



বিষয় 

প্রাণায়াম 

আচমন 

প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র 

মধ্যাহসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র 

সায়ংসন্ধ্যায় আচষন মন্ত 

পুনর্ার্জন 

অথ ধর্ষণ 

আলাল 

স্ধ্যোপস্থান 

অঙগন্তাস 
গায়ত্রী আবাহুন 

গায়ভ্রীর খফ্যাদি 

গায়ন্ত্রীর ধ্যান 

গায়ত্রী জপ 

গায়ত্রীর বিসর্জন 

আত্মরক্ষা 

ক্দ্রোপস্থান 

সুধ্যাধ্য 

খগবেদীয় সন্ধ্যা 

মার্জন 

প্রাণায়াম 

পুনশ্ার্ন 
আচমন 

ব্রাতঃসন্ধ্যার় আচমনের মস্ত 

| ৩* ] 

ষ্ঠ 
৬৬ 

৬৯ 

৬৯ 

নও 

৭৩ 

ণ১ 

৭২ 

৭৩ 

৭৩ 

৭8 

ণ৫ 

৭৫ 

৭৫ 

৭৬ 

৭৭ 

৭৮ 

৭৮" 

৭৯ 

৮০ 

৮১ 

৮৩. 

৮% 

৮৬ 

৮৬ 

ব্য পৃষ্ঠা 
মধ্যাফসন্ধ্যায় আচমনের যন্ত্র ৮৭ 

সায়ংসন্ধ্যায় আচষনের মনত ৮৮ 

পুনর্খার্ভন ৮৯ 

অঘমর্ষণ ৯১ 

হুর্য্যার্থ--প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যা ৯২ 

স্য্যার্থ্য-_মধ্যাহুন্ধ্যায় ৯৩ 

কর্যে্যাপস্থান (প্রাতঃ সায়ংদন্ধ্যায়) ৯৩ 

সুর্য্যোপস্থান £ মধ্যাক্ ) ৯৩ 

গায়ত্রীর অঙ্গন্যাস ৯৪ 

আবাহন ৯৫ 

গায়ত্রীর ধ্যান ১৬ 

গায়ত্রীর জপ ৯৬ 

উপস্থান বা আত্মর ৯৭ 

গায়ত্রী বিসর্জন ৯৮ 

শাস্তি ৯৯ 

শূর্য্যার্ঘয ৯৯ 

সুখ *প্রণাষ ৪৯ 

যুর্যেদি-সন্ধ্যা , ১৩৪ 

আচমন ১৪৪ 

মার্জন ১০১ 

প্রাণায়াষ ১৬৩ 

আচমন ১৩৫ 

প্রাতঃসদ্ধ্যায় আচমন মন্ত্র ১০৬ 

মধ্যাহ সন্ধ্যায় আচমন মস্ত ১০৬ 



মা 
শা ব্য 

পুনশ্্ার্জন 
অঘমর্ধণ 

জলাঞ্জলি দান 

হুর্য্যোপস্থান 
অঙ্গন্তাস 

গায়ত্রীর ধ্যান 

গায়ত্রীর আবাহছন 

গায়ত্রীর খব্যাদি 

গায়ত্রীর জপ 

গায়ত্রী বিসর্জন 

ুর্য্যার্ঘ 

সুর্য। প্রণাম 

বিশেষ জ্ঞাতব্য 

ব্রহ্মজ্ঞ 

খথেদের প্রথম মস্ত 

য্ুর্বেদের প্রথম মন্ত্র 

সামবেদের প্রথম যন্ত 

অথর্বাবেদের মন্ত্র 

গায়ত্রী-হৃদয় 
তান্ত্রিক সন্ধ্য। 
আচমন 
জলগুদ্ধি 

অঙ্গন্যাস 

অথমর্ষণ 
তর্পণ 
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পৃষ্ঠা বিষয় 
১৬৭ 

১৬৮ 

১০৯ 

১১৬ 

১২২ 

১১৩ 

১১৩ 

১১৪ 

১১৪ 

৯১১৫ 

১১৬ 

১৯১৬ 

১১৭ 

১৯৭ 

৯৯৮ 

১১৮ 

১১৯ 

১১৭ 

১২৬ 

১২৪ 

১২৫ 

১২৫ 

১১৫ 

১২১ 

১২৭ 

সুর্য্যার্ঘয 

গায়ত্রী ধ্যান 

প্রাণায়াষ 

খষ্যাদিস্তাস 

করগ্তাস 

অঙগন্যাস 
ইষ্ট মন্ত্র জপ 

জপ সমর্পণ 

জপ 

তান্ত্রিক গায়ত্রী 

খধ্যাদি 

বা্মন্্রের অর্থ 

বীজমন্ত্রের সংস্ঞা 

তর্গণ বিধি 

দৈবাদিতীর্৭ঘথ 
যজ্ঞশত্র বা! উত্তরীয় ধারণ 

ভ্রিবেদীয় তর্পণ 

দেবতর্পণ 

মনুষা তপণ 

খষিতর্পণ 

দিব্য পিতৃতর্পণ 

যমতর্পণ 

ভীম্বতর্পণ 

পিভলোকের আবাহুন 

পৃষ্ঠ 
১২৭ 

১২৮ 

১২৮ 

১২৮ 

১৭৯ 

১২৯১ 

১২৯১ 

১২৯ 

১৩৬ 

১৩২ 

১৩৩ 

১৩৪ 

১৩৫ 

১৩৫ 

১৩৮ 

১৩৮ 

১৩৮ 

১৩৮ 

১৩০) 

১৩৯) 

১৪৬ 

১৪৬০ 

১৪১ 

১৪১ 



বিষয় পৃষ্টা বিষয় 
পিতৃতর্পণ যেস্ুর্বেদী দ্বিজাতি ও | বিঘবক্ষ প্রণাষ মন্ত্র ' 
শুদ্রের পক্ষে) ১৪১ যুগ্মপুজা নিষেধ 

পিতৃতর্পণ (সামবেদী ব্রাহ্মণের উপচার দানবিধি 

পক্ষে ) ১৪৩ |.ভোগ দেওয়। 

পিতৃতর্পণ ( খণ্থেদী ব্রাহ্মণের আরাত্রিকবিধি ' 

পক্ষে) ১৪৩ | প্রদক্ষিণ বিধি 

রামতর্পণ ১৪৩ | প্রণাম বিধি 

লক্ষষণতর্পণ ১৪৪ | প্রণামে নিষেধ 

বস্্রনিষ্পীড়নোদক ১৪৪ | স্বস্তযয়ন 

পিতৃস্তরতি ১৪৪ | পঞ্চাঙ্গ স্বস্তযয়ন 

পিতৃনমস্কার ১৪৪ | হুরিলুট প্রদান 
প্রেততর্গণ ১৪৪] গ্রহণপুরশ্চরণ সন্কলপ 

গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপ প্রয়োগ ১৪৫ | নূতন খাতাপুজা 

তৃতীয় অধ্যায় একতারা! দর্শনদোষক্ষয় 

বিবিধ প্রকরণ ১৪৬ ; নষ্টচন্ত্র দর্শনে 
বিগ্রপাদোদক ধারণ ও পানের শ্রাদ্ধকাল 

মনত ১৪৬ | শ্রাদ্ধপূর্বদিন কৃত্য 

বঞুচরণামুত গ্রহণমন্ত ১৪৬ | শ্রাঙ্ধদিনে ত্যাজ্য 

বিষুচরণামৃত পান ও মস্তকে অকালে কর্তন্যাকর্তব্য 

খারণমন্ত ১৪৬ : ভোজনবিধি 

অশ্বথবৃক্ষে জলদান মন্ত্র ১৪৭ | গণ্তুষ ও পঞ্চগ্রাসের ঘন্ 
অশ্বথবৃক্ষের প্রণাম মন্ত্র ১৪৭ | মাংস ভোজন ব্যবস্থা 

তুলদীবৃক্ষে জল দিবার মন্ত্র ১৪৭ | মাংসশোধন 

বিহবৃক্ষে জলদান মন্ত্র ১৪৭ | অতক্ষ) 

১৫৩ 

৯৫৫ 

১৫৫ 

১৫৩ 

১৫৬ 

১৫৬ 

১৫৩৬ 

১৫৭ 

১৫৭ 

১৫৭ 

১৫৭ 

১৫৮ 

১৫৯ 

১৬৩ 

১৬৩৪ 
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বিষষ পৃষ্টা বিষয় পৃষ্ঠা 
ভিথি বিশেষে অতক্ষ্য ১৬* | চাতুম্মাস্য ব্রত ১৬৯ 

হুবিষান ১৬০ ; পুজাদির উপচার ১৭১ 

উপবাসামুকল্ন ১৬৯ | যোড়শোপচার ১৭১ 

শয়ন বিধি ১৬১ | দশোপচার | ১৭২ 

স্রীসংসর্গ ১৬১ | পঞ্চোপচার ১৭২ 

ক্ষৌরবিধি ১৬১ | ষড়ঙধৃপ ১৭২ 
পঞ্চগব্য ১৬২ |] নামোচ্চারণ ১৭২ 

পঞ্চগব্য পরিমাণ ১৬২ | অঙ্গিদ্রাবধারণ ১৭৩ 

সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র ১৬২ 1 বৈগুণ্যসমাধান ১৭৩ 

যন্তুর্ক্রেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র ১৬৩ । নৃতন বন্ধ পরিধান ১৭৪ 

খাখ্েদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র ১৬৩ যজ্ঞোপবীত ধারণ ১৭৪ 

পঞ্চামূত ১৬৪ | যজ্ঞোপবীত ধারণমন্ত্রা ১৭৫ 

জিবেদীয় পঞ্চামৃত শোধনমন্ত্র ১৬৪ | যজ্ঞোপবীত মার্জন ১৭৫ 

গর্ভবতীর পঞ্চগব্য প্রাশন মন্ত্র ১৬৪ ! অজীর্ণতা নিবার্ণ ১৭৫ 

গর্ভবতীর পঞ্চানৃত প্রাশন মন্ত্র ১৬৪ র বজ্রভয় নিবারণ ১৭৩ 

ভূতচতুর্দশী ১৬৪. ছবপন দর্শনে ১৭৬ 

আকাশপ্রদীপ দান ১৬৫ ৷ জুথগ্রসব ১৭৬ 

দীপদান অন্ত ১৬৫ । গোগ্রাসদান মন্ত্র ১৭৬ 

ঘটোৎসর্গ ১৬৫ প্রণাম ১৭৬ 

দানোতসর্গ ১৬৭ | দীপান্বিতা অমাবস্য! ১৭৬ 

যোড়শদানের দ্রব্য ১৬৭ : দীপদান ১৭৭ 

স্বাদশদানের ত্রব্ ১৬৮ | উক্কাগ্রহণ ১৭৭ 

দোষে দান ১৬৯ | উককাদান ১৭৭ 

কুমারী পুজা ১৬৯ | পিভৃবিসর্ধন ১৭৭ 
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ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১৭৭ | খগবেদীয় সংকল্পহুক্ত ১৮৪ 

প্রণাষ ১৭৮ | সামান্তার্ধ্য - ১৮৯ 

যমুনার প্রণাম ১৭৮ | আসন শুদ্ধি ১৯০ 

ভোজ্যদান বিধি ১৭১৯ | করপশুদ্ধি ১৯০ 

আমিষ দ্রব্য ১৭৯ । পু্পপ্ুদ্ধি ১৯১ 

তাম্ুল ১৭৯ | দ্বারদেবতাদি পুজা ১৯৯ 

প্রায়শ্চিন্ত-বিধি ১৭৯ | ভৃতাপসারণ ও দিগ্বদ্ধন ১৯১ 

বিবাদে জয়লাভ করা! ১৮০ | সংক্ষেপে ভূতাপসারণ দিগ্ন্ধন ১৯২ 

আপদুদ্ধার ১৮০ ভূৃতশুদধি ১৯২ 

কন্মাক্ষমে প্রতিনিধি ১৮০ | কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ ভূতগুদ্ধি ১৯২ 

সর্পভয় নিবারণ ১৮১ | প্রকারান্তরে ভূতশুদ্ধি ১৯২ 

চতুর্থ অধ্যায় মাতৃকান্তাস ১৯৩ 

পুজা বিধি ১৮২ | পার্থিব শিবপুজ! ১৯৩ 

পুজাব সাধারণ পদ্ধতি ১৮৪ | প্রতিষ্ঠা ১৯৪ 

গন্ধাদির অর্চন! ১৮৫ | আবাহুন ১৯৪ 

নারায়ণাদির অর্চনা ১৮৫ | পন ১৯৫ 

স্বত্তিবাচন ১৮৫ | পঞ্চদেবতার পূজা ১৯৫ 

সামবেদী স্বস্তিসূক্ত ১৮৬ | গোৌরী-পৃক্ঞা . ১৯৭ 

খশ্বেদী শ্বস্তিহৃক্ত ১৮৩ | অষ্টমুত্তি-পুজ। ১৯৭ 

বভূর্বেদী স্বস্তিস্ক্ত ১৮৭ | প্রথাম মন্ত্র ১৯৮ 

শুদ্রের স্বন্তিবাচন ১৮৭1 ক্ষমাগ্রার্থনা ১৯৮ 

লক্গল্প বিধি ১৮৮ | বিসর্জন ১৯৮ 

সাঁমবেদীয় সম্ধরহ্ক্ত ১৮৮ | পাষাখাদি নির্মিত প্রতিহিত 

যদুর্বেদীয় সংকরসূক্ত ১৮৯ | শিবপুজা ূ ১৯৯ 



বিষয় 

বাণলিঙ্গ পৃজাবিধি 

প্রণামমন্্ 

শিবরান্রিতে শিবপুজ! 

বিষুপুজ। 

ইষ্টদেবত। ও গুরুর পুজ। 
বরণ 

ঘটস্থাপন 

সামবেদি-ঘটম্থাপন 

খণেদি-ঘটস্বাপন 

যঞ্জুর্কেদি-ঘটস্ব।পন 

লক্ষ্মীপুজ। 

গঙ্গা! পুজাপদ্ধতি 

মনসাদেবী পুজাপদ্ধাতি 
সরস্বতী-পৃজাপদ্ধতি 

সধ্যপৃজ। 
গন্ধেশ্বরী পুজ। 

শীতলাপুজা 

প্রতিমাপুজা 

মাতৃকান্তাস 

প্রাণায়াম 

“পীঠন্তাস 

খাষ্যাদি হ্যাস 

করন্তাস 

অঙ্গন্তাস 
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১৭৯ | বাপকন্ঠাঙগ 

২০৪ | মানস-পূজ। 

২০৩ | বিশেধার্ধ্যস্থাপন 

আবাহুন 

চক্ষুর্দান 

প্রাণপ্রতিষঠা 

অধিবাস 

২১৩ আবরণ পূজা! 

ৃ 
| 

৭৬৪ 

ব্্৩ ১ 

২১৩ 

২১১ 

২১৪ | সংক্ষেপ হোম পদ্ধতি 

২১৪ | দক্ষিণ! 

২১৬ ূ সায়ং আরতি 

২১৭ | বিসর্জন 

২১৮ । শান্তি 

সতিকাষণ্ঠী পূজ। 

স্ধ্যার্থ্য 

২২১ 

২২২ 

ব্রতমাল। 

শ্রীকষ্ণজন্মাষ্ ব্রত 

শিবরা ত্রিরতকথা। 

আরণ্যযণঠী ব্রত 
১২৮ । ্ রতকথা 

২২৮ | মঙ্গলচগ্ডিকা ব্রত 

২২৯ | ব্রতকথা 

২৩* | মঙ্গলসংক্রাস্তিবভ 

২৩৯ | মঙ্গলবার ব্রত 

২২৪ 

২২৪ 

২৩৬ 

২৩৩ 

২৩৬ 

৩৬ 

২৩২ 

২৩২ 

২৩৩ 

৩৪ 

ন্ ৫ 

৩৩ 

৬ 

৩৭ 

২৬৮ 



বিষয় 

ব্রতকথা 

বিপতারিণীত্রত 

ব্রতকণ। 

সুবচনী-ব্রত 

ব্রতকথ। 

সত্যনারায়ণ ব্রত 

শঙ্করাচার্যের সতানারায়ণ- 

ব্রতকথা 

অনন্ত ব্রত 

ব্রতকথা 

জলসংক্রা স্তিব্রত 

ব্রতকথ। 

অক্ষয়তৃতীয়াব্রত 

ব্রতকথা। 

সাবিভীত্রত 

ব্রতকথা 

ধ্যানমালা 

গণেশের ধ্যান 

প্রণাষ 

সুর্যের ধ্যান 

প্রণাঁষ 

বিষ্চর ধান 

প্রার্থন! 

প্রণাম 
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২৬৮ 

৪ 

২৭৯ 

২৭৩ 

২৭৩ 

২৭৯ 

৩১১ 

৩১২ 

৩১২ 

৩১২ 

৩১২ 

৩১৩ 

৩১৩ 

সী 

শপ পাস পপ 

শিবের ধ্যান 

দুর্গার ধ্যান 
প্রণাম 

জয়হুর্গার ধ্যান 

দক্ষিণাকালীর ধ্যান 

প্রকারাস্তর 

পুষ্পাঞজলি 

অন্নপূর্ণার ধ্যান 
জগন্ধাত্রীর ধ্যান 

মহাকালের ধান 

তুলসীর ধ্যান 

তুলশী-ন্নান 

প্রণাম 
রামের ধ্যান 

প্রণাম 

সীতার ধ্যান 

প্রপাম 
গুরুর ধ্যান 

প্রণাম 

ব্রহ্ধার ধ্যান 

প্রণাষ 

ইতুপুজা 
তারা ধান 

গোপালের ধ্যান 

৩১৩ 

৩১৩ 

৩১৫ 

৩১৫ 

৩১৫ 

৩১৩৬, 

৩১৬ 

৩১৭ 

৩১৭ 

৩১৮ 

৩১৮ 

৩১৯ 

৩১৯ 

৩১৭ 

৩১৬ 

৩১৯ 

৩২৩ 

৩৯৩ 

৩৭৩ 

৩২১ 

৩২১ 

৩২১ 

৩ 



বিষয় 
প্রণাম 
শ্রীরুষ্ণের ধ্যান 

রাধিকার ধ্যান 

প্রণাম 
বাণলিঙ্গের ধ্যান 

প্রণাম 

পথচাননের ধ্যান 

মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান 

প্রার্থন! 

প্রণাম 

ঘেঁটুপুজ' 

নৃতন খাতা 
প্মশানকালীর ধ্যান 

রক্ষাকালীর ধ্যান 

চণ্তীর ধ্যান 

উমার ধ্যান 

জগল্নাথের ধ্যান 

হুরগৌরীর ধ্যান 
শনির ধ্যান 

ইন্দ্রের ধ্যান 

যমের ধ্যান 

প্রপাষ 

শ্রীপ্ীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধ্যান 

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ধ্যান 
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৩২২ 

৩২৩ 

৩২৩ 

৩২৩ 

৩২৪ 

৩২৪ 

৩২৪ 

৩২৪ 

৩২৮ 

৩২৮ 

৩২৮ 

৩২৮ 

২৩২৯ 

৩২৯ 

মুদ্রা-প্রুকরণ 

আবাহনীমুদ্রা 
হ্থপনীমুত্র। 

সঙ্গিধাপনী মুদ্র। 

সংনিরোধনী মুদ্রা 

সম্মুখীকরণীযুদ্া 

সকলীকরণমুন্্ 

মত্ল্তমুত্ঘা 

অন্ধুশযুত্রা 
অবগুঠনমুদ্রা 

পেনুমুতী 

বরমুদ্রা 

প্রার্থনামুদ্র। 

আকর্ষণীমুদ্রা 

ৃর্বমুদ্া 
পরমীকরণমুধী। 

যোনিমুদ্র! 

লেলিহামুদ্রা 

সংহারমুদ্রা 

নারাচুদ্র! 
তন্বমুদ্র! 

গালিনীমুদ্র 

গ্রাসমুদ্রা 
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স্বিৎ্ঞহ্রা আতিভিজ্কক্ুত্ভ 

প্রথম অধ্যায় 

২) 
প্রাতঃক্কত্য 

দিবা বা রাব্রিমানকে আট অংশে বিভক্ত করিলে, তাহার এক একটি 
অংশকে যামার্ধ বলে। যামার্ঘ বা গ্রহরার্ধের পরিমাণ প্রায় দেড় খণ্টা- 
কাল। যোড়শ সংখ্যক যাষার্ঘে এক দিবারাত্রি শেষ হুইয়। থাকে । এই 
প্রকার দিবা বা রান্রিমানেয় পঞ্চদশ অংশের এক একটি অংশকে মূতূর্ত 
বলে। ত্রিশটি মুহুর্তের সমষ্টিতে এক দিবারাজ হইয়া! খাকে। মুহূর্তের 
পরিমাণ 'প্রায় ৪৮ মিনিট (ছুই দগ) কাল। 

রাত্রেশ্চ পশ্চিমে ঘাষে মুহূর্থে বস্তৃতীয়কঃ। 

স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো। বিছিতঃ সম্প্র্চাধনে ॥ পিতামহ্ঃ। 
“উদয়াৎ প্রাক চতশ্রন্ব নাঁড়িকা অরুপোদয়ঃ1 আরগোদয়ঃ 

্রাঙ্গসুূর্ত ইতি স্বনপুরাপম্। “নিজ আহাদ গৃহী নাম নিত্যমেব- 
রূপোদয়ে |” ইতি ধিফুধর্দোতরে। 

ব্রান্ধে মুহূর্তে বুধ্যেত শ্ময়েদোববরাবৃষীন। খামনপুরাণম্। 

এক প্রহর সময়ে প্রায় চারিটি মুহূর্ত হয়। রাত্রির শেষ প্রহরের 

দ্ৃতীয় ও চতুর্থ মুহূর্ত বা বাত্রিয় শেষ বাষার্থের ( প্রহরার্ধের ) প্রথম 
ও দ্বিতীয় মুহূর্ত বথাক্রদে আরদমুহূর্ত ও রৌর মুহূর্। মচয়াচর রাত্রির 



২ বিশুদ্ধ আহ্কিকরুত্য 

ম্যুনাধিক 8/টা হইতে ৬ টা পর্য্যপ্ত কালকে ত্রান্ধমূহূর্ত কছে। হুর্যে্" 

[দয়ের পুর্ধবর্তী চারিদও (১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট) কালকে অরুণোদয় 

কাল বলে। | | 

বা্গমুহূর্তে ( প্রার চারিদগ রাজি থাকিতে অর্থাৎ রাত্রির ন্যনাধিক 
8 টা হইতে ৬টার মধ্যে ) ব্রাঙ্গপাদি চারিবর্ণ ই শয্যা হইতে উঠিরা পূর্বব 

বা উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া দেবতা ও খাবি প্রভৃতির নাম শ্মরণ করিয়। 

নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে। 

(৩) তরঙ্গ মুরারি-স্থিপুরাস্তকারী, ভানু; শশী ভৃষিন্ুতো বুধশ্চ। 

গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহকেতু কুর্বস্ত সর্বে মম স্ুপ্রভাতম্ ॥ ১ 

লোকেশ চৈতন্তময়াধিদেব, শ্রীকান্ত বিষে) ভবদাজ্ঞয়ৈব। 

প্রাঃ সমতায় তব প্রি়ার্থং, সংসার-যাত্রা-মন্ুবর্তয়িষ্যে ॥ ২ 

জানাঁমি ধর্দং ন চ মে প্রবৃত্তি, জশনাম্যধর্্মৎ ন চ মে নিবৃত্তিঃ। 

তয়! হষীকেশ হদিস্থিতেন যথা নিযুক্ষোহন্মি তথা করোমি ॥ ৩ 

প্রভাতে যঃ প্নরেপ্লিত্যৎ ছুর্ণী হুর্গাক্ষরছয়ম্। 

আপদন্তহয নশ্যস্তি তমঃ হুর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৪ 

কর্কোটকন্ নাগন্ত দষয়স্ত্যা নলন্ত চ। 

খতুপর্ণন্ড রাজর্ধেঃ কীর্ভনং কলিনাশনস্ ॥ ৫ 

কার্তবীর্ষযার্জুনো৷ নাম রাজা বাহুসহশভূৎ। 
যেন সাগরপর্ধ্যস্ত] ধন্য! নির্জিতা মহ্হী | ৬ 

বস্তন্ত কীর্তয়েক্সাম কল্যমুখায় মানবঃ | 

ন তন্ত বিস্তনাশঃ শ্াঙ্টধ লভতে পুনঃ ॥ ৭ 

পুণ্যশ্লোকো। নলো! রাজা পুশ্যক্লোকো! যুধিষ্ঠির | 

পুণ্যাক্লোকা! চ বৈদেহী পুণাঙ্লোকো। জনার্দনঃ | ৮ 

অহল্যা দ্রৌপতী কুস্তী তারা! মন্দোদরী তথা। 

পঞ্চকলতাঃ 'মবরেনিত্যৎ দহাঁপাতকনাশনদ্ ॥ ৯ 



বিদ্ধ আহিকনাতা টি 

এই মনত্রুলি পাঠ করিবার পর দিবাভাগ কি কিক্বার্যের অনঠান 
কর! আবহক, বর্শের অবিরোধী কি' কি অর্ধবাধন করিতে হইবে এবং 
ধন্মার্থের অবিরোধী কি কি কাধ্যসাধন করিতে হুইবে তাহা ক্সা্ন মনে 
চিন্তা করিয়া 6৩) প্রির়দত্তাটৈ ভূবে নষঃ” এই বলিয়া পৃথিবীকে 
প্রণাম করিয়া শষ্যা হইতে আগ্রে দর্গিণপদ (শ্রীলোক হইলে 
বামপদ ) ভূমিতে প্রদান কর্ধিবে। প্রাতঃফালে উঠিয়া বিধান (বা 
বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণ, ভাগাবতী রমণী, অগ্নি ও গাভী দর্শন করিলে সেদিন 
(কোন অমঙ্গল ঘটে না এবং পাপিষ্ট, হিগ্ননাসিক, হুর্ভাগা রমনী, মনত ও উলঙ্ষ 

ব্যক্তিকে দর্শন ক্ক্পিলে অমঙ্গল খর্টে। সর্বত্র মকল বর্পেয়ই স্ত্রীজাতি, 
অন্ুপনীত দ্বিজবালক ও শুদ্রকে *&, স্বাহা, লক্ীবীজ (শ্রং) ও শব! 
উচ্চারণ করিতে নাই; তত্তৎ স্থলে 'নম$ উচ্চারণ করিতে হইবে । ফি 

দীক্ষিত, কি অদীক্ষিত ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শুদ্র সকলেরই প্রাতকৃত্য 
কর! কর্তব্য । দীক্ষিত ব্যক্তিরা পূর্বোক্ত প্লোক পাঠ সমাপন কষিরা তান্ত্রিক 
প্রাতঃকৃত্য করিবেন। সীত ধিজবালকের শ্রান্ধের সময় বৈদিকমন্ত্ 

পাঠে অধিকার আছে। চুড়াকরণ সংস্কারের পুর্বে কাহারও পুজা, 
শ্রাদ্ধ, হোম ও তর্পণে অধিকার নাই। কিন্তু শিবপুষ্ধা ও মাতাপিত্তার 

শ্রাদ্ধ এবং প্রেত তর্পণে সকলেরই সফল সময়ে অধিকার আছে 

তাজ্দ্রিক প্রাতঃক্রত্য 

দীক্ষিত ব্যক্তিরা ত্রাঙ্গমুহূর্তে শব্যাত্যাগ করিয়া পুর্বব বা উত্তরমুখে, 
পন্মানে উপবেশন করিয়া! (কোন কোন মতে রাত্রিবাসপ তআগাস্তে ) 

নিবিষ্টচিতে গুরুর ধ্যান করিবে। 

গুরুর খ্যান 

*.শিরসি সহলদল্ফ্মপপকর্ণিকাবন্থিতং খের, ঘিডূজং ব্রাতয়করং 



৪ বিশুদ্ধ আফিকরুত্য 

শ্বেতষাল্যান্ছলেপনৎ হ্বগ্রকাশশ্বরূগৎ শ্ববামস্থিত-নূরকশক্কযা স্বগ্রকাশ- 
ত্বরূপর়! সহিত 'রুং ধ্যায়েৎ। 

দীক্গাগুরু স্রীলোক হইলে. 
“সহম্রারে বাপল্সে কিঞ্ক্ষগণসেবিতে । 

প্রফুল্পন্পত্রাক্ষীৎ ঘনগীনপয়োধরাম্। 
প্রসন্নবদনাং ক্লীণমধ্যাং ধ্যায়েৎ শিবাং গুরুম্। 

পল্পরাগলমাভানাৎ রক্তবন্ত্রহশোভনাম্ ॥ 

রক্তকুন্থুমপাণিঞ্চ বর্নৃপগু্শোতিতাম্। 
স্থলপন্প্রর্তীকাশ-পাঙপললবশোভিতা্ ॥ 

শরদিনদপ্রতীকাশ-বক্তেশর্ভাসিতকুগুলাম্। 
স্বনাথবামভাগস্থাৎ বরাভয়করাধুজাম্ ॥” 

এই প্রকারে গুরুদেবকে মনে মনে চিস্তা করিয়া সাধ্যমত মানসোপ- 
চারে ভক্তিপূর্বক পুরা করিবে । অনস্তর গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। 

গুরু প্রণাম সক্ঞর 

ও অথগ্ডমগ্লাকারং ব্যাপ্ত, যেন চরাচরম্। 

তৎপদ্ং দর্নিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া | 

চক্ষুরুত্নীলিতং যেন তন্ৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

জ্রীগুকু প্রণাম মক 

বর্গবিষুশিবত্বাদি-জীবন্ুক্রিপ্রদারিনী | 

জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তশ্রৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

সমথ হইলে গুরুর স্তবকবচ পাঠ করা বর্তব্য। অনস্তর কুলকুণঁ- 

িদীর ধ্যান ও মানসপৃজা সমাপন করিবে । ?্ 



অনন্তর চৌরগণেশ মন্ত্র জপ করিবে $ যথা--প্রথমতঃ হৃদয়ে "ক্রৌং”, 
এই বীজ দশবার ? ( অসমর্থ পক্ষে (একবার ) জপ করিবে । এইরূপ ? 

বক্ষিণচচ্ষৃতে, হী" হী । বামচক্ছাতে, হী হী । দক্ষিণকর্ণে। হুৎ হং। 
বামকর্ণে, ই' হা" । দক্ষিণনাসায়, ীং জীং। ধামনাসায়, ক্রীৎ ক্রীৎ। 
মুখে, স্ত্রীং শ্ত্রীং। নাভিতে, রং লিলমূলে, হেসীঃ। গুছ, :। 

'্রামধ্যে, হুৎ এই সকল বীজ স্তান' ক্িরিবে। পরে শ্রীগুরুপাছুকা তা [ 
করিবে। অনস্তর কৃতাগরলিপুটে-_ 

& ্ রৈলোফ্যটৈতন্যমূরি ব্রিশক্ে, শ্ীবিশ্বধাতর্ডবদাজরৈব। 
প্রাতঃসমুখায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রানন্ুবর্তরিষ্যে ॥ 

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্িং, জানাম্যধর্দৎ ন চ মে নিবৃত্তিঃ | 

্বয়া হধীকেশি হৃদিস্থয়া মে, বথানিযুক্তোহন্মি তথা করোষি ॥ 
অহৎ দেবে! নচান্তোহশ্ি ব্রদ্মেবাহৎ ন শোকভাক্। 
সচ্চিদানন্দরপোহ্হ) নিত্যমুক্তম্বভাববান্॥ 

উপযু[ক্ষ মনতরগুলি পাঠ 'করিয়৷ পরে নিম়োক্ত মন্তগুলি উচ্চারণ ? 
করিবে 

ও সমুদ্রমেখলে দেবি পর্বতত্তনমগডলে। 

বিষুপত্ি নমগ্তভ্যং পাদম্পর্শং ক্ষমন্য মে॥ 

ধারণ, পোবণং ত্বত্তো ভূতানাং দেবি সর্বদ।। 

তেন সত্যেন নাং পাহি পাশান্সোচয ধা্সিণি ॥ 

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া “ও প্রিযধতায়ৈ ভবে নমঃ” উচ্চারণ 



বিশুদ্ধ আফিকিকৃত্য 

করিয়! পৃথিবীকে প্রণাম করিবে 1 অনন্তর ভূমিতে গী্কপণপূর্বক 
বহির্ভাগে গমন করিয়া- 

ও নমস্তে ফুলবুক্ষেতাঃ সর্বপাপবিদুক্তয়ে । 

শুভং বিধেহি যে নিতাৎ কুলবৃক্ষায় তে নমঃ ॥ 
এই মন্ত্র বলিয়া কুলবৃক্ষের গ্রাম এবৎ কুলবুক্ষ, কুমারী ব! শক্তি 

দবর্শনপূর্ধর ইষ্টদ্েবতা প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করিয়া মলমৃত্রাদি ত্যাগ 
ও দস্তধাবন করিবে। 

কুলবৃক্ষ ।-_হরীতকী, বট, উতর, নিশ্ব, কদস্ব, বিষ, ধাত্রী, অশ্বখ, 
তিস্তিড়ী ও করঞ্র বৃক্ষ কুলবুক্ষ নামে কথিত। 

মলম্ত্র ত্যাগ ও ম্শৌোচ বিশ্রি 

কোন সময়েই মলমূত্রের বেগ ধারণ করা উচিত নছে। দিবসে 
উত্তরমুখ, রাত্রিতে দক্ষিণাভিমুখ এবং সন্ধ্াকালে উত্তরাভিমুখ হইয়া 
মৌনাবলম্বনপুর্ববক মলমৃত্র পরিত্যাগ করা কর্তব্য । 

ম্তামুত্র পরিত্যাগকালে যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে রাখিবে ; 
কারণ মলমূত্র ত্যাগ সময়ে শরীর অপবিত্র হইয়া! থাকে। ব্রাহ্মণের 
ঘক্ষিণ কর্ণে প্রভাসাদি তীর্থ ও গঙ্গা প্রভৃতি সর্বদা অবস্থিতি করিয়া 
থাকেন, সেই হেতু মলমুত্র ত্যাগকালে দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞন্থত্র রাখিলে 
উহা! অপবিত্র হয় না। ঘবিবালা: হইলে 87 অবগুঠিত করিয়া 
ত্র পুরীষ ত্যাগ করাই শাস্্ীয় বিধি।: নূর্ধ্যাভিমুখ হইয়া কিংবা 
জল, গরু এবং ব্রাহ্মণের সম্মুখে ও পথের নিকট কোন পময়েই মলমৃত্ 
পরিত্যাগ কন্বা কর্তব্য নহে। পথে, গোচারণ মাঠে তন্মে, শ্বশানে, 
কর্ষিত ভূমিতে, পর্বতে, জীর্ণ (ভগ্ন) দেবায়তনে, বন্ীকসঞ্চিত মৃত্তিকোপরি, 
এবং ষে সকল গর্তের ভিতরে কোন প্রাণী অবস্থান করে, 

তাছাতে কখনও মুত্র পুরীষাদি পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে; কারণ এ 
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সকল স্থান খপন্তাদি ত্যাগ করিলে জহুর হূয্। পাতুকা ধারণ 
করিদ্া ও দায়মান অবস্থায়, মলম ত্যাগ বগা শা-বিরুদ্ধ । অধিকন্ধ 
যেস্থানে পরিত্যক্ত মধ্মূত্রের দুর্গন্ধ কাহারও ন্বাসদ্থান, পর্যযস্ত আলিতে 
না পারে, এরূপ স্থানে মলষুঙ্জ ত্যাগ করা কর্তব্য। মুন্রপুরীধাদি 
পরিত্যাগের পর_শৌঁচ কবিবার নিষিত্ত নীত জল বা জলপান্র পুনরার 
স্পর্শ করিবে না; এবং জলপাত্র স্পর্শ করিয়া! মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ । 
কারণ উহ মৃত্রের ন্যায় অপবিত্র হইয়া থাকে। জলপান্ব ধাতুনির্টিত 

হইলে, তাহা উত্তমরূপে মার্জিত কপ্িয়া লইবে। 
মলমুত্র পরিত্যাগ কবিয়। লর্ধাপ্রে জলশৌচ করিবে । জলশৌচ 

দ্বারা মল দূরীভূত হইলে, তদনস্তর মৃত্তিক! দিলনা শৌচ করিতে হয়। লিঙ্গে 
একবার, মলদ্বারে তিনবার, ছই পায়ে তিনবার করিয়া ছয় বার, বাম 

হাতে দশবার এবং উভয় হস্তে সাত বার মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ কন্গিবে। 
রাত্রিতে ইহার অর্ধেক করিবে। এইনপ করিলে মলমুত্রের তু্গন্ধ 
দুরীভূত হয় এবং শরীর পৰিত্র বোধ হয়। অনস্তর সুপরিষ্কত জল দ্বারা 
পুনরায় ছক্তপদাদি ধৌত করিয়া, মুখ প্রক্ষালন করিবে । যথানিয়মে 

শৌচক্রিয়া না করিয়া কোন কাধ্য করিলে দেহ ও মনের অপবিপ্রতা' হেতু 
তাহা কোনরূপেই ফলপ্রদ হইতে পারে না। মুন্র ত্যাগ করিলে লিজ 
একবার, বাম হত্তে ভিনবাব, উভয় হস্তে দুইবার ও পদতস়ে এক একবার ' 

করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে। 

মল ত্যাগাস্তে শৌচ কবিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করা উচিত। মলমূত্র 
ত্যাগ কালে কাছা! খুলিবে। শোৌচকার্ধ্যান্তে শুদ্ধজল্ হস্তপর্দ ধৌত 
করিবে। 

দক্চখাখন 

শৌঁচক্রিয়ার পর বিহিত কাঠ অর্থাৎ নিম্ব, কদদব, করুণ খমির, 
ৰাশ, যক্তডুমুব, আম, অপামার্গ (আপাং ), আকন, তেতুল এবং নকল 
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প্রকার ক্টকী বৃক্ষ ও ক্ষীর ঝোড) সংযুরু কাঠ স্বাযা বস্তধাখৰ 
কর! উচিত। নকল দত্ত কাষ্টই ত্বকৃযুক্ত বাবহান' করিবে । 

এতন্িয ঘুটের ছাই, কয়লার গুঁড়া ও বিশুদ্ধ এঁটেল মৃত্তিকা 
ঘারাও ধস্তধাবন করিতে পারা বাঁর। ব্রাণগণ ঘাদশাঙ্ুলপ্রঘাণ, 

ক্ষত্রিয়গণ নবাঙ্গুল-প্রমাণ, বৈশ্যগণ অষ্টাঞ্গুল-প্রযাণ, এবং শুর্জগণ যড়মুগ” 

প্রমাণ এবং সকল বর্ণের স্ত্রীলোক চতুরঙুল-প্রমাণ দস্তকাষ্ঠ দিয় দত্তধাদ্ধন 
করিবে। কেবল অঙ্গুলি দ্বার! দত্ত ধাবন করিবে ন!। মৃত্তিকা দিয়া 

দ্বস্তধাবন করিতে হইলে, মধ্যদা, অনামা ও বৃদ্ধাঙগ্ঠ দিয়া দস্তধাবন 

করিবে। প্রতিপদ, যী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দনী, অধাবসা পূর্ণিম! 
ও সংক্রান্তিতে কাঠ দিয়! দস্তধাবন করিবে না। উপবাস, জন্মদিন ও 

শ্রান্ধদিনে দন্তধাবন করা শান্ত্র বিরুদ্ধ; কারণ দন্তধাবনকালে যদি কোন 

প্রকারে রকপাত হয়, ভাহ! হইলে ক্ষতাশৌচ দোয় হইয়। থাকে ; সুতরাং 
কোন প্রকার কাম্য ও নৈষ্িত্তিক কর্মানষ্ঠানে অধিকার থাকে না। 

শ্রান্ধদিনে বা কোন নৈমিত্তিক কর্খানুষ্ঠানের দিনে দস্তধাবন না করিয়! 

দ্বাদশ গণ্ডষ জল দি মুখ প্রক্ষালন করা উচিত। 

গুবাক অর্থাৎ সুপারি, তাল, থেছুর, হিস্তাল ( হেতাল ) ও নারিকেলের 
ডগা, বট, অশ্ব, বিষ, কেতকী ও আমলকী বৃক্ষের নস্তকাষ্ঠ, গুরুকি, চিল 
ও পাথরের গুড়া দিয়া দস্তধাবন করা উচিত নহে। পূর্বাভিমুখ ব1 

উত্তরাভিমুখ হইয়া দস্তধাবন ক্র! বিধেয়। পশ্চিম ও দক্ষিণাভিসুখ হইয়া 

দ্তধাবন করা শান্্-নিবিদ্ধ | পুর্য্োদয়ের পূর্বে দস্তধাঁধন করা কর্তব্য। 
ুয্যোদয়ের পরে ধন করিলে, পুজাদিতে তাহার কোন অধিকার, 
থকে না। স্তধাবনেরী গা কষা বল দ্বার জিহ্বা নিলেখন করা 

উচিত। নান সময়ে বা অপরাহ ব্তধাবন করা! উচিত নহে। তত্্রমতে_ 

পর্ীং কামদেবায় সর্বজনপ্রিয়ায় শ্বাহ! ( নমঃ)” মন্ত্র বলিয়া মুখ প্রক্ষালন 
বব! কর্তব্য । 
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পুষ্প-চক্সন 

কোন আধারে পুষ্প, ' বিশ্বপত্র ও দ্গীগর বৃত্তসহ (বোঁটার 
সহিত) তুলিতে হয়? কিন্তু শেফালিকা, বরুল প্রনৃতি পুষ্প 

স্বয়ং পতিত হর, ইহার! ' কৃস্তহীন হইলেও পুজার্থে ইহাদের 
ব্যবহার হয়। দেব-দেবীয় পৃজার নিথিত্ত বাম হন্তে পুষ্পাদি চয়ন শাস্তর- 
বিরুদ্ধ। বিষপত্র ব্রিপত্রান্িত হওয়া বিধেয়। দুর্বাও ত্রিপত্রা্িত 
থাকিবে, অধিকস্ত দুর্বার গর্ভও  বাখিতে হইবে; কি পিত্রাদির শ্রাপ্ধাদি 
কারধযে দুর্বার গর্ভ থাকিবে ন1। 'পরিধের বন্ধে, মন্তকে ও বামহত্তে ধত)! 
শ্লশানে উৎপন্ন, শেফালিক, বকুল ব্যতীত ত্বরং পতিত এবং জলে ফেলির! 

প্রক্ষালিত পুষ্প পৃজার্থে ব্যবহৃত হয় না। গন্ধহীন বা উগ্রগন্ধ পুষ্প 
'দেবপুজার বাধহৃত হয় না । পযুবিত (বোসি), শুফ, আত্বাত, কীটযুজত, ক্রয় 

কবিবার পর যাক্ষালন্ধ ফোউ চেয়ে লওয়া) ও গাত্রসংলগ্ন পুষ্প দেবপুজার 
অব্যবহারধ্য । পদ্ম প্রতি জলজ পুষ্প, চাপা, বকুল, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প, 
যাহাদের কলি তুলিলে প্রশ্ক্টিত হয় ও যাহা মালাকারদের গৃহে থাকে 
এবং তুলনী পত্র, বিষপত্র ও দুর্ববা পহু্যধিত (বাসি) হইলেও দেবপুজায় 
ব্যবহারধ্য। রব, স্বিবপত্র, পপ্ম ও তুলসী ছিন্ন ভিন্ন হইলে? পুজায় 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণের পক্ষে শুত্রানীত পুষ্পও পুজায় নিষিদ্ধ । 

যদি সেঁই পুষ্প শুদ্রের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়, তাহা হইলে পুজায় 

কোন দৌষ হয় না। অন্তছি স্ৃবস্থায় পুষ্পচন্নন শান্তর-বিরুদ্ধ। ফরশু 
পবিষবৃক্ষের পত্র ব্যবহার্ধ্য নহে। (বিজুক্রাত্তায় ঝঅর্জুঘ, এশিয়া মহাদেশে 
টনি বনজ অর্থাৎ বৌটার গাইট ত্যাগ কপা, নিষিদ্ধ ) পুষ্পাদি 

/চ্নকালে বৃক্ষের শাখা যেন তগ্ন না হয। ্কোলা/্ায়ার ব্যতীত কেবল 
হন্তোপরি পুষ্পাদি রাখিবে না! । 

তুললী কতব্বপত্জ ঘবার্দশী অমাবস্যা গুর্ণিম। সংক্রান্তি সায়ংকাল 
অধ্যাহ্নকাল ও রাত্রিকালে চয়ন কর! নিবিদ্ধ। তুলসী চয়ন কালে 
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তিনবার করতাল দিয়া চয়ন করিবে । ভ্তরীজাতির পক্ষে একুললীচয়ন 
নিবিদ্ধ। তৈল মর্দনান্তে কিংবা অশুচি অবস্থায় ও রানরিবাস ত্যাগ না! 

করিয়! পুষ্পাদিচয়ন শাগ্র-বিরুদ্ধ । 

পুজায় নিষিদ্ধ পুষ্পাদি 
ধুতুরা, করবী প্রন্থতি পুষ্প শিবপুপ্রায় বিহিত। তৃূপতিত কিংবা 

উগ্রগন্ধ। পুষ্প দিয় শিবপুজা করিও না। অন্ঠান্ত পুথদেবতার সাদা 

ফুল দিয়া পুজা করিতে হয়, রক্তপুষ্প ছাত্র পুজা নিবিদ্ধ। স্ত্রী দেবতার 

রক্তপুষ্প দিয়া পূজা করিতে হয়। হুর্ধ্কে বিহপত্র ও ধৃতুরা ফুল, 

গণেশকে তুলসী এবং শিবকে সত জবা কখনও দিবে না। 
শিব ও ুর্য্যের অর্থ্যে শঙ্খ দিতে নাই। রক্তচন্দন ও জব] প্রতি 

রক্তপুষ্প শক্তি ও হুর্য্যেধ পুজায় প্রশম্ত | বিষুঃ, শিব, গঙ্গা, লক্ষী ও 

সরস্বতীর পূজায় এবং শ্রাদ্ধে শ্বেতপুষ্প ও শ্বেতচন্দনই বিহিত। শ্থামা 

পুজায় যষ্নপুষ্প (পদ্ম, রক্তজবা প্রভৃতি ) প্রশস্ত। বিষ্ণণকে শ্বেতবা, 
রক্রপদ্ন, বক্তকরবী ও শ্বেতাপরাজিতাও দিতে পারা যায়। বিধুঃপুজা 

তুলসী না হইলে চলে না, কারণ বিষ্ণুর উপচার সকল তুলসীযুক্ত করিয় 
দিতে হয়। শক্তি ও শিবেব পুজ্জায় বিশ্বপত্র প্রশস্ত । বিবপত্র তর্জনী ও 

অঙ্গ দ্বার! ধরিয়া উপুড় করিয়া, তুলসী অনামিকা, মধ্যমা "ও অক্গ-্ঠ দ্বারা 
ধরিয়৷ চিৎ করিয়া এবং পুষ্প যে ভাবে গাছে উৎপন্ন হয়, সেইভাবে ধরিয়া 

দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। একসঙ্গে বহুপুষ্প দানকালে 

কোন নিয়ম নাই। মালতী, জাতি, যৃঘথী (বই) বকুল, 
জবা, শেফালিক। ( শিউলি ), কাঠ-টগর ও কুন্দ পুষ্পে পাধিব শিবপুজা কর! 
চলে, কিন্তু পঁধাণাদি গঠিত শিবের পুজা! চলে না। শ্রান্ধে দুর্বার গঞ্গ 
অর্থাৎ কৌক ফেলিয়। দিবে । বাষ হস্তে পুষ্পাদি লইয়া দেবতার পুজ। 
করিতে নাই। লক্গীর নিকট ঘণ্টা, দুর্গার নিকট বাশী, শিবের নিকট 

ফরতাল এবং ব্রক্মার নিকট ঢাক বাজাইতে নাই । দেবতাকে নির্ধ্াল্যযুক্ত 
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রিয়া রাঁধিও ন! এবং পৃজ। শেষ না হইলে নৈবেষ্ঠ তাঁঙ্গিতে নাই। পুজা? 
গৃহে ফোনিকগ উচ্ছিষ্ট ফেলিতে নাই। মনসীপুহ্বায় ধূন! দিতে নাই। 
নির্াল্য মাড়াইিতে ধা ডিঙ্গাইতে নাই, উহা বুক্ষমূলে বা জলে ফেলিয়া 
দিতে হয়। নিশ্মাল্য ও আশীর্ববাদী পুষ্প মাথায় করিয়া লইতে হয় । 

জলঃ বুশ, তিল, স্বত্তিকা। 

গঙ্গাজল ভিন্ন পুষিত অর্থাৎ বাসি জল ও নিবেদিত জল দ্বার। কোন 

সময়েই সন্ধ্যা পুজ! ইত্যাদি দৈব ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পৈতৃক কার্ধা করিবে না । 
যদি কলদী হইতে জল গড়াইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বাম হস্তে কলনী 
ও দক্ষিণ তস্তে অন্য জলপাত্র লইবে। হাত উপুড় করিয়া বা! নাভির 

নিয়দেশে হস্ত রাখিয়া কোন সময়ই ধৈবাদি কার্যের জন্য জল আনিবে 

না। বৃষ্টির জল ও নদীর প্রথম বেগের জল কোন কালেই ব্যবহার করিকে 

না। হরিশয়নে কুশ, কেশে ও মৃত্তিকা বামি করিয় ব্যবহার করিবে না; 

কিন্তু গঙ্গামৃত্তিকা ও শ্রাবণী অমাবন্তায় কুশ তুলিয়া রাখিয়া তাহা বাসি 

হইলেও ব্যবহার করিতে পারা যায় । সধবা স্ত্রীলোক কুশ, কেশে, তিল ও 

কুশাসন ব্যবহার করিবে না, সকল কার্য্যেই কুশ ও কেশেব পরিবর্তে 

দুর্ধা, তিলের পরিবর্তে যব এবং কুশাসনের পরিবর্তে কম্বলাসনাদি ব্যবহার 

করিবে | পুরুষগণ পিতার জীবদ্দশায় মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে কৃষ্ণ তিল ব্যবহার 

না করিয়া শ্বে তিল ব্যবহার করিবে । কোন কার্যেই পধুণণধিত (বাসি) 
পুষ্প ব্যবহার করা উচিত নহে । প্রমাণ 

বজ্জ্যৎ পু যিতৎ পুষ্পৎ বর্জ্যৎ পযুষিতং জলম্। 

ন বজ্জ্যৎ তুলসীপত্রং ন বজ্জ্য জাহবী-জলম্ ॥ ( নারদঃ ] 

ভুজ্পসীচক্সন মক্সর 

তুলন্কমৃতনামাসি সদা ত্বৎ কেশবপ্রিয়ে । 
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাৎ বরদা ভব শোভনে ৷ 
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তবজসন্ভবৈঃ পত্রৈঃ পুজয়ামি বথা হরিম্। 
তথ কুরু পবিভ্রা্গি কলৌ মলবিনাশির্নী 1 

নান করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণ হত্তে বৌটা সঞ্চিত পত্র ও 
অঞ্জরী ছি'ড়িয়া কোন পাত্রে রাখিবে। দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবন্তা, 

সায়ংকালি, সংক্রান্তি ও রাত্রিকালে তুলসী চয়ন করিবে না। তুলসী 
ও বিল্বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিবে না। 

ব্বি্বপত্র চস্সন 
শু পুণাবৃক্ষ মহা'ভাগ মালুর শ্রীফল প্রভে! | 
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহুম্। 

উপযুক্ত মন্ত্র বলিয়া! বৃক্ষের শাখা ভগ্ন না হয় এইরূপ ভাবে দক্ষিণ 

হস্তত্বারা এক একটা করিয়া! বিশবপত্র তুলিতে হয়। 
বিল্পত্র ত্রিপত্রান্থিত, বৃস্তযুক্ত, নিশ্ছিদ্র ও চক্রহীন প্রশত্ত । 

0তলসদ্রন 

প্রাতঃম্নানে, গ্রহণদিনে, দ্বা্বশী তিথিতে, পিতৃশ্রাৰধে, তর্পণ করিবার 

পুর্বে, ব্রতদিবসে রবিবারে, পর্বদিনে অর্থাৎ অষ্টণী, চতুর্দশী, অমাবন্ত। ও 

পুর্ণমা তিথিতে এবং সংক্রান্তিতে তৈলমর্দন শান্ত্রনিবিদ্ধ | কিন্তু এই নিষেধ 

তিল-তৈল বিষয়ক । অধিকন্ত তিল তৈল হইলেও পর তৈল অর্থাৎ পাক 

করা তৈল ব! পুশ্পবাসিত (সুগন্ধি) তৈল এবং সর্পতৈল বা নারিকেল তৈল 

মর্দন কর! নিষিদ্ধ নহে। কুশাসনে ব! কম্বলাসনে বসিয়া তৈল মর্দন করা 

উচিত নহে । তৈল মর্দন করিতে বসিয়া প্রথমেই মধ্যমান্থলীর অগ্রভাগ 
দ্বারা সামান্ত তৈল গ্রহণ পুর্ববক “গু অশ্বথায়ে নম+” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া 
ভূষিতে সেই তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে। পরে ব্রাহ্মণ হইলে বাম পদে, 
ক্ষত্রিয় হইলে দক্ষিণ কর্ণে, বৈশ্ত হইলে দক্ষিণ পদে এবং শুদ্র হইলে মস্তকে 

তৈল মর্দন করিতে আরম্ত করিষ্বা। ক্রমে ক্রমে সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন 
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করিবে। ব্রাসাগ, জবির ও বৈশ্ত এই অপনিয়ের পক্ষে যন্তকে তৈল মর্দন 
করিবার পরে খাবপিই তৈল অন্তান্ত অঙ্গে দেওযী নিষিদ্ধ । মাথায়, কাণে 
ও পায়ের এলদেশে উত্নমগগে তৈলমর্দন করা উচিত। 

যদিও শাস্ত্রে বারবিশেষে তৈলমর্দন বিশেষরূপে নিষিদ্ধ দেখিতে 

পাওয়া যায়, কিন্ত নিষিদ্ধ বারে তৈলঘর্দনে যে সকল দোষ জন্মে, 

ততক্ষালনার্থ শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তৎসংযোগে তৈল 

ব্যবহার করিলে আর কোনরূপ দোষ থাকে না। যে যে বাকে 

তৈল মর্দনে যে যে দোষ হইতে পারে এব সেই সকল দোষের 

নিরাকরণার্থ যে যেব্রব্য ব্যবহার কর! উচিত, নিম়্ে তাহার উল্লেখ করা? 

যাইতেছে । 

বার দোষ দোষশাস্তিকর দ্রব্য 

রূবি পু্রনাশ ফুল 
সোম কীপ্তিলাভ 

মঙ্গল মৃত্যু মৃত্তিকা 
বুধ রত্বলাভ 

বৃহস্পতি শোক র্ববা 
শুক্র অর্থহানি গোময় 

শনি দীর্ঘাযুং 

আজান্প্র করণ 

সকল বর্শেরই প্রাতঃন্নান (অরুণোদয় কালে স্নান) একান্ 
কর্তব্য । প্রাতঃমানের পর পুনরায় তৈলন্নান ও অন্যান্ত ষোগবিশেষে 

সান করিবে। 

দান সাত প্রকার ; ষথা__মান্ত্র, ভৌম, আগ্রেয়, বারব্য, দিব্য, বায়ণ 
ও মানস। “শঙ্ন আপো” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক মার্জান গ্গনিকে 
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আান্_ান, গঙ্গাদি মৃত্তিকালেপন ধার! ভৌন, হোমাঁমিজ ভন্ম জেগয় হারা 
আগলে গোঁপদরজঃ প্রবহমাণ বায়ু দ্বারা বায়ব্য, সাতগরুিপাত ছারা 
দিবা, মলিলে মজ্জন ছ্বারা বাক্ষণ ও বিঞুচিন্তন দারা ক্গাদকে মানস 

কমান বলে। 

স্বানকালীন সন্গল্প 

অরুণোদয়-ননানসহল্ল 

বিফ্ুরোম্ তসদত্ত অমুকে মানি অমুকে পক্ষে অমুফ-তিখৌ অমুক- 
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশম্্া দাসো বা পূর্বাহকৃতজাতাজ্ঞাতপাপক্ষয়কাষঃ 
প্রাতঃম্নানমহৎ (অরুণোদয়ক্নানমহং) করিবে । (অমুক স্থলে যে মাস ও 

যে তিথি এবং দ্রানকর্ডীর ষে গোত্র ও নাম তাহা! উল্লেখ করিতে হয় )। 

স্ত্রী ও শূদ্রগণ প্রণব (৩) উচ্চারণ করিবে না, “৩ স্থলে 'নম$ 

বলিবে। 

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রাতঃন্নান প্রকরণের মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রাতঃ 

প্লান করিবে। 

তুনাননবিখি 

প্রাতঃস্সান- সকল বর্ণেরই প্রাতঃঙ্গান অর্থাৎ হৃধ্যোদয়ের 

পূর্বে ব্রাঙ্গ-মুহূর্েই প্লান করা উচিত। শরীর অসুস্থ থাকিলে কুশাগ্র 

দ্বারা! মন্তকে জলের অভ্যুক্ষণ দিবে । এক বন্ত্রে কখনও দ্বান কর! উচিত 

নহে, গামছ। থাক। চাই । পরিধেয় বস্ত্র ঘার! গাত্রমার্জন নিবিদ্ধ। স্নানের পর 
মস্তক কাপাইবে না কিংব। দ্বানুবস্্ব জলে নিঙ্গড়াইবে না। প্রাতঃম্গান 

সময়ে তৈলমর্দীন করিতে নাই। আোতোজলে, আ্োতের অভিমুখে, আোতো- 

রছিত জলাশয়ে সুর্যের অভিমুখে, নাভিমগ্মঙ্গলে দীড়াইয়! প্লান করিবে। 
শরীয় অসুস্থ থাকিলে আর বস্ত্র দ্বার গাত্র মার্জন করিবে। (জলাশয় 

পরের হইলে জলাশয় হইতে তিনটা বা পাচটী মুংপিও উঠাইয়! তীষে 



ফেলিয়া, ”ও ইততিষ্োতি, প্ষ ত্বং ত্যন্স প্রগ্যং পরন্ত চ। পপানি 

| 

বিলয়ং াস্ঠ শাত্তিৎ দেহি লদা মম ॥ এই মন্ত্র পাঠ পুর্বাক ডুব দিবে )। 
ঝরাহ্মমুহূর্তে প্রথমে খাবগাহুনপূর্বক অর্থাৎ ডুব দিয়া স্নান করিয়া, নাতি 
পর্যযস্ত জলে ধীড়াইয়া মথানিয়মে আচমনপুর্ক মাস তিথির উল্লেখ 
করিয়া সঙ্কল্প করিবে। (সঙ্কর পূর্বেই লিখিত হইয়াছে )। তৎপরে 

“ও নযে! নারায়ণায়” এই মন্ত্র বলিয়া চারিদিকে এক হস্ত পরিমিত 
স্থান লইয়! চতুফোণ মণ্ডল করিয়। জল শুদ্ধ করিবে । নিম্নলিখিত মন্ত্রে 
জল শুদ্ধ করিতে হয়; যথা £- 

ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরব্বতি | 

নর্মদে সিদ্ধু কাবেরি জলেহন্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ 
অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়! “গু কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্াপ্রভাসপুফরাণি চ। 

তীর্থান্তেতানি পুণ্যানি প্রাতঃন্ানকালে ভবস্বিহ ॥৮, এই মন্ত্র বলিয়া 

তীর্থাবাহন করিবে। ন্নানকালে চতুফোণ মণ্ডলস্থ জল তীর্থজল মনে 

করিয়া হাত ষোড় করিয়! নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। 

ও বিষ্কোঃ পাদ-প্রহুতাসি বৈষবী বিষুপুজিত| | 

পাহি নম্বেনসস্তম্মাদাজন্ম-মরণাস্তিকাঁৎ || ১ 

তিশ্রঃ কোট্যোধ্দধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ। 
দিবি ভূব্যস্তরীক্ষে চ তানি তে সস্তি জাহুবি ॥ ২ 

নন্দিনীত্যেব তে নাম দ্বেবেষু নলিনীতি 'চ। 
বৃন্দা পৃথ্থী চ সুভগ! বিশ্বকায়া শিবা সিতা ॥৩। 

বিষ্তাধরী সুপ্রসন্ন! তথা লোক গ্রসাদিনী। 

ক্ষেমা চ জাহ্বী চৈব শীস্তা শাস্তি প্রদায়িনী ॥৪ 
এতানি পুণ্যনামানি প্বানকালে প্রকীর্য়েৎ | 

ভবেৎ সঙ্গিহিতা তত্র গঙ্জ ত্রিপথগামিনী ॥ ৫ 

অনন্তর জল হইতে অল্প মৃত্তিকা তুলিয়! লইয়! গাত্রে লেপন কছ্ছিবে॥' 
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রাতেও 5 তক সী ৩৮ 
া র্ হি £ ) হারে 

ও অশক্রান্তে রথক্রান্তে বিচুক্তান্থে বনুদধর়ে? 

মৃতিকে হয মে পাপং যন্বয়। দুক্কতং কতম্। 
উদ্ধ তাসি বরাহেণ কুষণেণ শতবাহুন|। 
আদহ মম গাত্রাণি সর্কং পাপং প্রমোচয়। 

নমস্তে সর্বভূতানাৎ প্রভবারিণি সুব্রতে ॥ 

অতঃপর অন্ুলী দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নালিকা ও মুখ আবৃত করি 

পুর্্বাভিমুখ হইয়া তিনবার ডুব দিবে। অনন্তর নিয়লিখিত মন্ত্র পাঃ 
করিবে ২-- | 

অশলানস্তর পাঠ্য অক্সর 

ওঁ গঞ্জা গঙ্গেতি যো জুয়্াদ যোজনানাৎ শতৈরপি। 
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বিষুুলোকৎ স গচ্ছতি ॥ 
ও সন্ভঃ পাতকসংহস্ত্রী সম্ো দুঃখবিনাশিনী । 

সখদা যোক্ষদা গঙ্গ৷ গজৈব পরম গতিঃ ॥ 

ওঁ পাপোহ্হৎ পাপকর্মাং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ 

অ্রাহি মাঁধ পুগুরীকাক্ষ সর্পাপহরো হরিঃ ॥ 

ও জবাকুন্মসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাছ্যতিম্। 

ধ্বাস্তারিং সর্বপাপক্্ং প্রণতোহন্মি দিবাকরম্ ॥ 

গু নমে। ভগবতে ল্ীসু্য্যায়। 

আন সন্বন্ভধে বিশেষ বাবস্থা 

যাহাদের ক্নান করিলে স্বাস্থ্যের হানি হইবে, তত্তিক্ন প্রত্যেকেরই 
প্রতাহ বান করা উচিত। অনুস্থ বাকিগথ কুশাগ্র দ্বারা মন্তকে জল 

দিয়া গাত্র খৃছিয়! পরে বস্ত্রাদি পরিত্যাগ কযিবে। জীন বলিলে অবগাহন 
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জান বৃবিতে হইবে । প্রাতঃঙ্গানে পূর্বাদিন-স্কত পাপরাশি দূরীভূত হয়, 
এবং পুজাদি পবিত্র কার্যে অধিকার জন্মে। তৈলমর্দন করিয়া মধ্যাহ্ন 

সান স্বাস্থ্যের পর্ষে বিশেষ উপকারী । নৈমিত্তিক স্নান অর্থাৎ কোনরূপ 
বিশেষ যোগ উপলক্ষে দান করিতে - হইলে, এবং সেই স্নানকাল পর্য্যস্ত 

সমন উপবাসে অক্ষম হুইলে অর্থাৎ গানকাল পরাস্ত না খাইয়া থাকিলে 

যদি মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ, জল, ইচ্ষু, তাম্থল 

অর্থাৎ পান, ফল ও ওবধ থাইয় নান করা চলিতে পারে, তাহাতে 

কোন প্রকার পাপ হয় না । অশুচি ব্যক্তি কোন যোগে কামনাপূর্বক 

করিলে তাহাকে অগ্রে একবার স্নান করিয়া পরে ন্বান প্রকরণে 

'লিখিত.নিয়মানুযায়ী স্নান করিতে হয়। যদি শ্োতোজলে ম্নান করিতে 
হয়, তাহা হইলে শ্রোতোইভিমুখ হইয়া স্নান করিতে হইবে এবং অস্ত্র 

হুর্যযাভিমুখ হইয়া ্গান করিবে । গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র পরিয়া! কিংবা উলঙ্গ 
অর্থাৎ বিবস্ত্র হইয়! স্নান করিবে না । রাত্রিতে গ্রহণ দিন ব্যতিরেকে 
ও বিশেষ যোগ ভিন্ন নান সম্পূর্ণরূপে শান্ত্রবিরুদ্ধ । 

রজঃম্বল!, শব, চগ্ডাল, মুত্র ও পুরীষাদ্ি স্পর্শ করিবামাত্র নান করা 

আবশ্যক । কোনরূপ নৈমিত্তিক ল্গানে ত্তৈলমর্দীন করিতে নাই। বাক্ষণাদি 

বর্তব্য়ের স্গানমন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হইবে 7 শুদ্র মন্ত্রপাঠ ন। 
কৰিলেও মানফল লাভ করিতে পারিবে। 

শঙ্গাতসাঢন বিন্শেষ সজ্জ্র 

ও' স্বর্গারোহণ-সোপানং খুদীয়মুদকৎ শুভে। 

অত: স্পৃশামি পাদাভ্যাৎ গঙ্গে দেবি নমোহস্ত তে। 

ই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গঙ্গাকে প্রণাম করিয়! সামান্ 
্রঙ্গাজল মন্তকে দিবে, তারপর জলে নামিবে। 

ও" বিষু্পাদাধ্য-সন্ভৃতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি। 

ধর্শদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্বি। 
বু 
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শ্রন্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি লাহৃবি । 
অমৃতেনাধ্ধুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাত্। 

হাত যোড় করিয়! এই মন্ত্র পাঠপূর্বক অঙ্গুলি দিয়চ্চক্ষু, কর্ণ, নাসিক 
এবং মুখ আচ্ছাদন করিয়া শোতোহভিমুখে তিনবার ডুব দিবে । পরে--- 

ও" গঙ্গ! গঙেতি ষো ক্রয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি । 
মুচ্যতে সর্ধপাপেভ্যে! বিষুণলোকং স গচ্ছতি ॥ 

ও' পাপোহহৎ পাঁপকর্্াহৎ পাঁপাত্মা পাপসম্তবঃ | 
ত্রাহি মাৎ পুগুরীকাক্ষ সর্বপাঁপহরে। হরিঃ ॥ 

এই মস্ত্রগুলি পাঠ করিবে, তৎপরে গঙ্গানস্তব পাঠ করিয়া গঙ্গা 

প্রণাম করিবে। তোল জলে হুর্য্যের অভিমুখ হইয়। শান করিবে। 

নিত্য গঙ্গাল্ান 

সঙ্গম £--( বিষ্ুরোম্ তৎসৎ ) বিষু্ন'মঃ অগ্য অমুকে মাসি অমুবে 

পক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা দাসো বা সর্ধপাপ 

ক্ষয়কামঃ অন্তাৎ গঙ্গায়াং ম্লানমহৎং করিষ্যে | 

মক্পলান 

দীক্ষ1 দ্বিবিধ--বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। যাহাদের তান্ত্রিকী দীক্ষ 

হইয়াছে তাহারা নিত্য-ন্ান বা কাম্যক্নান করিবার পর মন্ত্রশ্নান 

করিবে। মন্ত্রন্নানও নিত্য কর্তব্য ; অতএব প্রত্যহ নদী, পুঙ্ষরিণী, তড়াগ 

প্রভৃতির জলে নিত্য ক্নান করিবার পর গাত্র মুছিয়া বস্ত্র পরিধানপূর্বব 

গুদ্ধাসনে উপবেশন ও তান্ত্রিক প্রকরণানুসারে আচমন করিয়া তাত্রপাত্রে 

কিঞ্িৎ জল, দুর্ববা ও তিল লইয়| স্বল্প করিবে । বথা__ 
( বিষ্ুরোঁম্ তৎসৎ ) অন্ধ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিঘো৷ 

অমুকগোত্রঃ প্ীঅমুকঃ অমুকদেবতা (নিজের ইষ্টদেবতা ) প্রীতয়ে মন্ত্র 

্নানমহং করিষ্যে । 

পরে হী এই মন্ত্রে জল আলোড়িত করিয়া জলমধ্যে হ্তপরিষিত 
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চহুফোণমণ্ডল বা ত্িকোণমগ্ডল অক্কিত করিয়া 'অন্ুশমুদ্রায় তীর্থ আবাহন 
করিবে ; যথা,-ও নমঃ | ক্র? গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরন্বতি । 

নম্দে সিন্ধু কাবেরি' 'অলেহস্মিন্ সম্গিধিং কুরু। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে 

প্রার্থনা করিবে; যথা,-ক্রক্মাণ্ডে যানি তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে; 
রবে। তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর ॥ পরে গঙ্গাতেই 
হউক বা অন্ত জলাশয়েই হউক এইরূপে গঙ্গাকে আবাহন করিবে ; 

যথ।,--ও' আবাহয়ামি ত্বাৎ দেবি শ্ানার্থমিহ সুন্দরি । ত্রাহি গলে 

নমস্তভ্যৎ সর্বতীর্ঘসমন্ধিতে ॥ ইতি। পরে বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা, হং 

ই মন্ত্রে অবগষঠনমুদ্রা প্রনর্শনপূর্ব্বক চত্রমুদ্রায় রক্ষা ও ফটু এইমন্ত্ে 
ছোটিকা দ্বারা দশদিগবন্ধন করিয়! মত্হ্যযুদ্রায় আচ্ছাদনপূর্ববক মূলমন্ত্র 

একাদশবার জপ করিয়৷ হুর্যযাভিমুখে দ্বাদশ অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে, 

এবং সেই মণ্ডল মধ্যগত জলে বঙ্কিমগুল, সুর্য্যমণ্ডল ও সোমমগুল চিস্তা 

করিয়া এবং নিজ ইষ্টদেবতার চরণারবিন্মনিঃস্হত জলে ন্নান করিতেছি 

এইরূপ মনে করিয়া ইষ্টদ্দেবতা ধ্যানপূর্ববক ইট্টমন্ত্র উচ্চারণ করিতে 

করিতে কর্ণনাসিকাদি সপ্ডচ্ছিদ্র রোধপুর্বক তিনবার জলে মস্তক পর্য্যস্ত 

নিমগ্ন করিবে । আচমন ও যড়ক্সন্তাস পুর্বক জলের উপরি “নবার 

মূলমন্ত্র জপ করিয়া “অমুকীং দেবীং ( অনুকং দেবং ) অভিষিধ্ামি শ্যাহা। 

ইষ্টদেবতার নামোল্লেধে এই মন্ত্রে কলসমুড্রা দ্বারা আপনার মস্তক দশবার 

সাতবার বা তিনবার অভিষিক্ত করিবে । পরে ইচ্ছামত 'পিতা, পিতামহ 

প্রভৃতির ত্র্পণ করিয়! জল হইতে উ্িত হইবার সময়, গু অন্ুরা ভূত- 
'বেতালাঃ কুম্মাণা ব্রহ্মরাক্ষসাত | তে সর্ব তৃপ্তিমারাস্ত ময়! দত্তেন বারিণ! ॥ 

এই মন্ত্রে তীরে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে। পরে ভূমিতে উখিত 

হইয়া গাত্রজল মার্জন করিবে। অনস্তর বিশুদ্ধবন্ত্র পরিধানপূর্ব্বক 

জলাশর়তীরেই হউক অথবা গৃহে আদিয়াই হউক তিলকধারণ, কুদ্রাক্ষ, 

ফলসীমালা প্রতি ধারণ করিয়া সন্ধা-বনদনাদি করিবে । 
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পাদপ্রক্ষালন 

স্বয়ং যদি পাদপ্রক্ষালন করিতে হয়, তাহ] হইলে অগ্রে বাম পদ, 

তারপর দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিবে । কিন্তু কোন সময় যদি কোন 

ক্রাঙ্গণ বা অপর কোন "জাতি কোন ব্রাঙ্গণের পদপ্রক্মালন করিয়া দেয়, 

তাহা! হইলে সেই ব্যক্তি অগ্রে দক্ষিণ পদ ও তারপরে বাম পদ প্রক্ষালন 
ফরিয়া দিবে । দৈবকার্ষ্যে (অর্থাৎ পুজা প্রভৃতিতে ) পুর্বাভিমুখ বা' 

উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং পিতৃকার্যো (শ্রা্ধাদিকার্ষ্যের অনুষ্ঠান কালে ) 

দক্ষিণাভিমুখ হইয়া এবং অন্তান্ত সকল সময়ে পশ্চিমাভিমুখ হইয়! 
পাদপ্রক্ষালন করাই শাস্ত্রীয় বিধি। কাংস্যপাত্রে কখনও পাদপ্রক্ষালন 

করিবে না । জান্থ হইতে পাদদ্বয়ের তলভাগ পর্ধান্ত এবং মণিবন্ধ হইতে, 

করতল পর্য্যস্ত প্রক্ষালন কর। কর্তব্য, কারণ ইহাতে শরীরের ও মনের 

অপেক্ষাকৃত পবিত্রতা সাধিত হয়। 

বন পরিশ্বান 

দৈব ও পিতৃকাধ্য অনুষ্ঠান করিবার সময় সকলেরই তসর, গর 

ইত্যাদি বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করা কর্তব্য! তসর বা গরদ সম্ভব ন। 

হইলে কার্পাস সুত্র নির্শিত শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবে । দৈব ও পিতৃকার্ধ্য 
প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য্যে “ত্রিকচ্ছ” করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে 

এবং কাপড়ের কসি কখনও বাহিরের দিকে গু'জিবে না। সেলাই করা, 

ইছরে কাটা, ছিন্ন, দগ্ধ, পরকীয়, মলিন ও অপবিত্র বস্ত্র কখনও পরিধান 

কবিবে না। রজকালয় হইতে আনীত বস্ত্র পরিফার ও বিশুদ্ধ জলে ন! 

কাচিয়। বাবহার করিবে না। জামা কিংবা সেলাই করা পরিধেয় বা 

উত্তরীয় ব্যবহার করিবে না। পরিহিত ত্যক্ত বস্ত্র অর্থাৎ ছাড়া কাপড়, 

ব্লাত্রিবাস ও যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মৈথুন ও মলমূত্র ত্যাগ করা হয় 

দেই সকল বস্ত্রই অপবিত্র জানিবে;) অতএব উপরি উক্ত বস্ত্রসকল 
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পরিধান করিয়া কোন দৈবকর্ধ্ম বা পিতৃকর্ম করা একেবারে শান্ত্রনিষিদ্ধ । 
নাভির নিম্্ভাগে বন্প পরিধান করিবে না। 

দৈব বা পিতৃকর্মের প্রত্যেক কার্ষেযই উত্তরীয় ব্যবহার করিবে। স্ত্রী 
ও শূ্রাদির পক্ষেও সর্ধবিধ দেবকার্য্েই উত্তরীয় ব্যবহার কর! একান্ত 
আবশ্তক । উত্তরীষ ও পরিধেয় বস্ত্র এক জাতীয় অর্থাৎ এক জাতীয় সুত্রে 
নির্মিত হওয়া উচিত; কেবল নামাবলী ভিন্ন সুত্রে প্রস্তত হইলেও 

চলিতে পারে । উত্তরীয় বন্ধ বজ্ঞস্ত্রের হ্যায় ধারণ করিবে । পিতৃকার্ধ্য 

' ভিন্ন সকল কার্য্যেই উপবীতী হইয়া (অর্থাৎ উত্তরীয় ও যজ্ঞোপবীত বা 

স্বন্ধের উপর রাখিয়া ) কার্ধয সম্পাদন করিবে । কেবল পিতৃকার্ধ্ে 

প্রাচীনাবীতী হুইয়। ( অর্থাৎ উত্তরীয় ও যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্বন্ধের উপর 

রাখিয়া ) কার্য সম্পাদন করিবে । মনুষ্য তর্পণে নিবীতী হইয়। অর্থাৎ 

উত্তরীয় ও যক্ঞোপবীত মালার ন্যায় রাখিয়া) কার্য সমাপন করিবে। 

দ্বিজাতি ভিন্ন অন্ত জাতি কেবল উত্তরীয় উপরি লিখিত নিয়মানুসারে 

ব্যবহার করিবে। 

জলের উপর দীড়াইয়া কার্য করিতে হইলে সিক্ত (অর্থাৎ ভিজা ) 

কাপড়ে ও স্থলে বসিয়া] কাধ্য করিতে হইলে শুষবন্ত্র পরিধান করিয়া কার্য্য 

সম্পন্ন করিবে । যদি কখনও জলে ও স্থলে কার্য করা আবহাক হয়, 

তাহ! হইলে শুফবস্ত্র পরিধান করিয়! এক পা! গলে ও এক পা দুলে রাখিয়! 

কার্য সম্পাদন করিবে । 

্রান্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের যদি তিনটা জিবন 
যজ্ঞোপবীত থাকে, তাহ! হইলে উত্তরীয়ের দরকার হইবে না স্ত্রী ও 

শৃ্রের পক্ষে সকল সময় সকল কার্ষ্যেই উত্তরীয় ব্যবহার কর! আবশ্তক। 

ভিলকধারণ 
প্রাতঃলানাস্তে মৃত্তিকা দ্বারা, মধ্যাহ্ন স্নানের পর চন্দন দ্বারা এবং 

'হোমকর্্ম সমাপনাস্তে ভম্ম দ্বার! তিলক ধারণ করিতে হয় । বৈষবগণ মৃত্তিক। 
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অথবা! গোীচন্দনে (তিলক্মার্টা দিয়া) তিলক ধারণ করিয়া থাকেন । 

স্নানের সময় মৃত্তিকার অভাব হইলে কেবল জলম্বারা তিলক করিলেও 

চলিবে । যথাক্রমে মন্তকে, কদেশে, ললাটে, বাহুছ্বয়ের মূলে, হৃদয়ে, 
নাভিদেশে এবং পষ্ঠে এক একটি ও উভয় পান্থ ছুইটী করিয়া! ফেণটা 
অর্থাৎ তিলক দিবে | বাহার পিত! জীবিত আছেন, তিনি কেবল 

কপালে একটীমাত্র ফেণট। বা! তিলক দ্বিবেন, দ্বাদশটা তিলক করিবেন 
না। সধবা স্ত্রীলোকগণ মুত্তিকাতিলক ন দিয়া কেবলমাত্র কপালে 

গোলারুতি সিন্দুরের ফোঁটা দিবেন। 

ব্রাঙ্ষণগণ ললাটে উর্ধপুণ্ডঁ, (দীপশিখাকৃতি ) তিলকধারণ করিবেন, 

ক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুণ্ড ( ৩টী অর্ধচন্্রাককৃতি ), বৈশ্যগণ একটা অর্ধচন্দ্রার্কৃতি 
এবং স্ত্রী ও শুদ্রগণ গোলাকৃতি তিলকধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ চন্দন 

ও ভন্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড ও গোলাকৃতি যেরূপ তাহাদের ইচ্ছা সেইন্নপই 
তিলকধারণ করিতে পাবেন । বৈষণবগণের পিতা জীবিত থাকিলেও দ্বাদশ 

তিলক ধারণের ব্যবস্থা আছে । কেবল উর্ধপুণ্ড, তিলকের মধ্যে ছি্র 
অর্থাৎ হরির মন্দির করিতে হইবে । তিলক ধারণে অঙ্গুলীর কোন 

নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, তবে অঙ্গুলীসকলের মধ্যে অন্গুষ্ঠ পুষ্টিপ্রদ, মধ্যমা 
আয়স্করী, অনামিক! অর্বপ্রদা ও তঞ্জনী মৃক্তিপ্রদায়িনী বলিয়া 
কথিত আছে। 

তিজকধারণমন্ত্ 

গু কেশবানস্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম | 

পুণ্যৎ ষশস্যমাযুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু ॥ 

চন্দন দ্বারা 

কাস্তিং লক্ষ্ীং ধৃতিং সৌখ্যৎ সৌভাগ্যমতুলং মম । 
দদাতু চন্দন নিত্যৎ সতত ধারয়াম্যহুম্ ॥ 
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শচদ্রক্প পচক্ষ নিম্শেষ 
ললাটে কেশবকে ধ্যান করিবে (নমঃ কেশবায় নমঃ), কণ্ঠে 

শীপুরুযোত্তমকে ধ্যান করিবে (শ্রীপুরুযোত্তমায় নমঃ ), নাতিদেশে 
নারায়ণকে ধ্যান কন্সিবে ( নমঃ নারারণায় নমঃ ), হৃদয়ে মাধবকে ধ্যান 

করিবে ( নষঃ মাঁধবায় নমঃ ), দক্ষিণ পার্খে গোবিন্দদেবকে ধ্যান 
করিবে (নম: গোবিন্দায় নষঃ), বামপার্্ে ভ্রিবিক্রমকে ধ্যান করিবে (নেষঃ 

ত্রিবিক্রমায় নমঃ) উদ্ধাদেশে বিষুকে ধ্যান করিবে ( নমঃ বিষ্ণবে নমঃ ১, 
কর্ণদ্বয়ের মুলে মধুহ্দনকে ধ্যান করিবে (নমঃ মধুস্থদনায় নমঃ), 
জদ্ধয়ের মধ্যে হৃধীকেশকে ধ্যান করিবে (নমঃ হৃযীকেশায় নমঃ), 

পষ্ঠদেশে পদ্মনাভকে ধ্যান করিবে (নমঃ পক্সনাভায় নমঃ), দক্ষিণ বাছু- 

মূলে বাস্থদেবকে ধ্যান করিবে ( নমঃ বান্থদেবায় নমঃ ), বাম বাহুমূরে 

দামোদরকে ধান করিবে (নমঃ দাষোদরায় নমঃ) এইরপে মন্ত্র পাঠ 

করিয়া তিলক ধারণ করিবে । 

০বম্্বগণণর ভিলকশ্বারণমন্জ্র 
তিলক ধারণ করিবার সময়ে যে স্থানে তিলক ধারণ করা খিধেয়রূপে 

কথিত হইতেছে, তাহার প্রত্যেক স্থানেই মন্ত্রপাঠ করিয়৷ ও ততন্তদ্দেবতার 
ধ্যান পূর্বক তিলক ধাবণ করিবে । ললাটে কেশবকে ধ্যান করিয়া নেমঃ 
কেশবায় নমঃ) তিলক ধারণ করিবে। গ্ররূপ উদরে 'তিলক করিবার 
সময় নারায়ণকে ধ্যান করিবে (নমঃ নারায়ণায় নমঃ ), বক্ষঃস্থলে মাধবকে 

ধ্যান করিবে €( নমঃ মাধবার নমঃ), কঠে গোবিন্দকে ধ্যান করিবে 
(নমঃ গোবিন্দায় নমঃ), দক্ষিণ পার্খে বিষুণকে ধ্যান করিবে (নমঃ 
বিষবে নমঃ ), দক্ষিণ বাহুতে মধুহ্দনকে ধ্যান করিবে ( নমঃ মধুহুদনায় 

নমঃ ১, দক্ষিণ স্বন্ধে ত্রিবিক্রমকে ধ্যনি করিবে (নমঃ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ), 

বাম পার্থে বামনকে ধ্যান করিবে (নমঃ বামনায় নমঃ), বাম বাহুতে 
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শ্রীধরকে ধ্যান করিবে (নমঃ শ্রীধরায় নমঃ ), বান সন্ধে হৃবীকেশকে 
ধ্যান করিবে ( নমঃ হষীকেশায় নমঃ), পৃষ্ঠদেশে পল্পনাভকে ধ্যান 
করিবে ( নমঃ পদ্মনাভায় নমঃ ), কটিদেশে ( কোমরে ) দামোদরকে ( নষঃ 

দামোদরায় নমঃ) বলিয়া ধ্যান করিয়া তিলক ধারণ করিবে এবং সেই 

হস্ত প্রক্ষালিত জল “নমো বাস্ুদেবায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া 

মস্তকের উপর ধারণ করিবে। 

শিখাবন্ধনের আবশ্যকতা 

সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন তু। 

বিশিখো বুযুপবীতশ্চ যৎ করোতি ন তংকৃতম্ ॥ 

ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট ) 

সর্বদা বজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ও শিখাবন্ধন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা 

প্রভৃতি কাধ্য করিবে। শিখাবন্ধন ও বজ্ঞোপবীত ধারণ ন। করিয়! যাহ 
করা ধায়, তাহা না৷ করারই লমান অর্থাৎ তাহাতে কোন ফল হয় ন1। 

্হ্মচারীর এবং প্রয়াগে ও প্রী্নশ্চিত্তের পূর্বাহকৃত্যে শ্শিখাসহ 

মুণ্ডনের বিধি থাকায় তন্তৎ অবস্থায় দোষ হয় না। 

এৰ রিক্ত বা অনপিহিতস্তস্যৈব তদেব পিধানং যচ্ছিথা । (শ্রুতি) 

পুরুষের শিখাই আবরণ, যাহার শিখা নাই, সে অনাবৃত বা রক্ষক 

শ্য। এই কথ! বলার উদ্দেশ এই যে, শিখা ধারণ দ্বার। শ্বাস্থযের 

উন্নতি হয়, শিখা না থাকিলে মৃত্যুর দূত স্বরূপ বহুবিধ বাধি আক্রমণ 
করিয়া থাকে । 

শিখাবন্ধন 

 ভিলফধারণ করিবার পর দ্বিজাতিগণ গায়ত্রী পাঠপর্বক শিখাবন্ধন 
রিবেন। 
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ন্রী ওম্মুদ্রের শিখানন্ধাল-সন্ত্র 
নষঃ ক্রঙ্বাণী-সহশ্রেণ শিববাণী-শতেন চ। 

বিষ্টোনণামসহশ্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্ ॥ 

শিখাবন্ধন, আচষন ও ঝিঞ্ু ম্মরণ করিয়! সকল প্রকার দৈব ও পৈত্র 

কাধ্য করিতে হয় । তৈলমর্দন সময়ে এবং অশ্ুচি স্পর্শে শিখামোচন করিয়! 

ন্নানাদির পর পুনরায় শিখাবন্ধন করিবে । 

শিখাতাচনসন্ত্র 

ও গচ্ছন্ত সকল! দেবা ব্রদ্মবিষুঃমহেশ্বরাঃ | 

তিষ্টসবত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্কং করোম্যহম্ ॥ 

আচমন 

কোন দৈব কর্থে বা পিতৃকর্ম্মে আচমন একাস্ত বিধেয়; কারণ 

আচমন না করিয়া কোন কাধ্য করিলে তাহ নিক্ষল হয়। সকল কার্যের 

প্রথমে আচমন করার ব্যবস্থা আছে। মোহবশতঃ আচমন না করিয়া 

যদি কোন কার্য্য কর! বায়, তাহ] হইলে সেই কার্যে কোন ফল হয় ন। 

কন্ধন সমাপ্তির পরেও আচমন করার বিধি আছে । 

বৈধ কর্মানুষ্টানের পূর্বে তিনবার জলপান করিয়া অষ্টাঙ্গ ম্পর্শরূপ 
কাধ্যেরই নাম আচমন। আচমন সময়ে হস্তপদাঁদি, প্রক্ষালনপূর্ব্বক 

বামহস্তে কুণী ধারণ করিয়া তন্থারা কোশা! প্রহৃতি তাত পাত্র হইতে 
দক্ষিণহস্ত গোকর্ণাকৃতি * করিয়া! তন্মধ্যে ত্রাঙ্গতীর্ঘে + একটি মাধকলাই 

* হত্তস্থিত মধ্যের তিনটা অঙ্গুলিকে মিলিত ও উ্ধীমুখ করিয়া অনুষ্ঠ 
এবং কনিষ্ঠাকে বিস্তার করার নাম গোকর্ণাক্কৃতি । 

+ দক্ষিণ করতলে অনুষ্ঠের নিষ্নভাগে যে দীর্ঘরেখা আছে, তাহারই 

নাম ব্রাহ্গতীর্ঘ । 
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যাত্র ডুবিতে পারে, এই পরিমাণ জল * লইয়া তাহা দেখিতে দেখিতেও 
বিষ্ুপ্মরণ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে তিনবার এ পরিমাণ জল পান করিবে । 

দ্বিজাতিগণ নিয়োক্ত মন্ত্রে আচমন করিবেন । মন্ত্র যথা-_ 
ও বিধুঃ, ও বিষু,। ও বিষুঃ | 

ও তদ্বিষ্ণঃ পরমৎ পদং, সদ1 পশ্যস্তি হুরয়ঃ | দিবীব চক্ষুরাততম্ । 1 
অতঃপর হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক অন্ুঠঠমূল দ্বারা ওষঠাধর দুইবার মার্জন 

করিয়! পুনরায় তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সংমিলিত করিয়া তাহাদের 
অগ্রভাগ দ্বারা মুখস্পর্শ করিবে । পরে অস্ুষ্ঠ ও তর্জনী সংমিলিত 
ক।রয়! অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকার বিবরদ্ধয় অর্থাৎ অগ্রে দক্ষিণ নাসাপুট, 
তাহার পর বাম নাসাপুট স্পর্শ করিবে । তৎপরে অন্ুষ্ঠ ও অনামিকার 

অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ নেত্র ও বাম নেত্র এবং সেই জন্গুলীর অগ্রভাগ 

'স্বারা দক্ষিণ ও বাম কর্ণ এবং অনুষ্ট ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দ্বার! 
নাভিদেশ ম্পর্শ পুরধ্বক হস্ত গ্রক্ষালন করিয়া করতল ছারা হৃদয় ও সমস্ত 
অনুলীর দ্বারা মস্তক এবং সকল অন্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম 

্বন্ধ স্পর্শ করিবে। ইহাতে কেবল একবার আচমন করা হয়। 
স্ত্রীও শুদ্রাদির আচমন এবং অন্থুপবীত বিপ্র-তনয়ের আচমন 

প্রণালী একরূপ। ইহার দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অন্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা 

জল লইয়! “নমো বিঝুঃ১ মন্ত্রে ওষ্ঠে তিনবার ছিটাইয়! পূর্বের স্তায় 
ওষ্ঠাধর মার্জন প্রভৃতি করিবে। 

আচমনাস্তে বিষুঃম্মরণ করিতে হয়। 
সপ আপা রর এ | বার ০ ডা পা -৯০৯- এ 

* যতটুকু জল ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্যস্ত, ক্ষত্রিয়ের ক পর্য্যস্ত এবং 
বৈশ্যের তালু অর্থাৎ টাক্রা! পর্যযস্ত যাইতে পারে, ততটুকু জল। 

শ আকাশে হুর্ধযমণ্ডলের ন্যাক়্ সর্বত্র প্রকাশমান বেদাদিশাস্ত্র গ্রলিদ্ধ 

'পযয়েখরের উৎকৃষ্ট তত জ্ঞানির! সর্বদা দর্শন করিয়া! থাফেন। 
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আাখারণের হিসুওল্সরণ্কর 
নেমঃ) সর্বামঙ্গলমঙ্গল্যৎ বরেণাৎ বরদং শুভম্। 

নারায়ণং নমস্কৃতা সর্বকর্মীণি কারয়ে । 

(নমঃ) শঙ্খচক্রধরং বিষু দ্বিভুজং পীতবাসসম্ 1 

প্রারস্তে কর্মণাৎ বিপ্রঃ পুওরীকং ম্মরেদ্ধরিম্ ॥ 

(নেম: অপবিত্রঃ পিত্রো। বা সর্বাবন্থাৎ গতোইপি বা। 
যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং স বাহাভ্যস্তরঃ শুটিং ॥ 

(নমঃ) মাধবো মাধবো বাঁচি মাধবো মাধবো হৃদি। 

স্বস্তি সাধবঃ সর্ধে সর্বকার্ষেযু মাধবঃ ॥ 

কার্য কবিতে করিতে অন্য কথা কহিলে “নমে! বিষুঃঃ” মন্ত্রে বিষুঃ 
মরণ করিবে। দ্বিজগণ “নম++” স্থলে "ও" উচ্চারণ কবিবেন। 

আচমচনর কর্তব্যত সম্বন্ধ প্রমাণ 
দক্ষ বলিয়াছেন-_ 

বৈধকর্মণঃ পূর্ববং ব্রিজ লপানানস্তরৎ বথাক্রমাদষ্টাঙগগু দ্ধিজনিক ক্রিয়া! ? 

প্রক্ষাল্য পাণী পাদ চ ত্রিঃ পিবেদমু ৰীক্ষিতম্। 
সংবৃত্যাহ্ু্টমূলেন দ্িঃ প্রমৃজ্যাৎ ততোমুখম্ ॥ 
সংহত্য ত্রিশ্যভিঃ পর্বমাগ মেবমুপম্পৃশেৎ 
অঙ্ুষ্ঠেন প্রদে শিলা ভ্রাণৎ পশ্চাদনম্তরম্ ॥ 

অনুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ 1 

নাভিৎ কনিষ্ঠাঙ্ুষ্ঠেন হৃদয়ন্ত তলেন বৈ ॥ 

সর্বাভিশ্চ শিরঃ পশ্চাদ্ বাহু চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥ 

আচসন সসয়ে হস্তে জলখারণাছি প্রমাণ 
ভরদ্বাদ বলিয়াছেন 

আরতৎ পর্বণাৎ কৃত্ব! গোকর্ণাক্কতিবৎ করম্। 
সংহতাঙ্ুলিন৷ ভোয়ৎ গৃহীত্ব! পাণিন দ্বিজঃ | 
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মুক্তানু্ঠকনিষ্ঠাভ্যাৎ শেষেশাচমনৎ চরে । 

মাষমজ্জনমাত্রাস্ত লংগৃহ ত্রিঃ পিবেদপঃ ॥ 

শ্রেণীভেদে আচমন ব্যবস্থা । মনত - 

হৃদ্গা'ভি: পুরতে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিশ্চ ভূমিপঃ। 
বৈশ্টোহস্তিঃ প্রাশিতাভিস্ত শূদ্র; পৃষ্ঠাভিরন্ততঃ ॥ 

বিয়া ন্ত্ৈদশিকং তীর্থং শুদ্রজাতে স্তঘৈব চ। 
সক্কদাচমনাচ্ছ,দ্ধিরেতয়োরেব চৌভরোঃ ॥ 

তাক্ভিক আচমন 

তান্ত্রিক আচমন তিন প্রকার; বথা,_-€ ১) শাক্তাচমন, (২) 

বৈষ্কবাচমন, (৩) কল্যাচমন | যাহারা শক্তির অর্থাৎ স্ত্রী দেবতার 

'উপাসক তাহার্দিগকে শাক্তাচমন করিতে হয় এবং যাহার! বিষ্ণুর 

উপাস়ক তাহাদিগকে বৈষ্ণবাচমন করিতে হয়। যাহারা কালীর উপাসক 

তাহাদিগকে কাল্যাচমন করিতে হয়। শাক্তদিগের মধ্যে দশমহা- 

বিগ্ার প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক আচমন তত্তশান্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে ; 
কিন্ত সেই সেই প্রকরণে লিখিত আচমন করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ 

শাঁক্তাচমন করিলেও তাহাদের আচমন করা সিদ্ধ হইবে। বৈষ্ণব- 

গণের বৈষ্ণবাচমনই করা উচিত; অন্ত আচমন করা উচিত নহে। 
কালীপুক্জায় কাল্যাচমন কর্তব্য । তান্ত্রিক আচমন ছ্বিজাতি, শৃদ্র, স্ত্রী 
সকলের পক্ষেই এক প্রকার; অঙ্গুলী স্পর্শ পূর্বের নিয়মানুযায়ী 
'করিতে হইবে। 

শাক্তাচমন্ত্র+--৩ আত্মতত্বায় স্বাহা, ও বিস্কাতত্বায় ম্বাহা, ও 

"শিবতত্বায় শ্বাহা। এই তিনটা মন্ত্র বলিয়া তিনবার জল পান করিয়া 

পূর্ব্বলিধিত আচমন নিয়মানুমারে ওষ্ঠাধর মার্জনাদি কার্য সমাপন 

কিযে । 
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বৈষুবাচমন ।--৩ কেশবাম় নমঃ, ও নারায়ণায় নমঃ, & মাধবাক় 
শষঃ | এই তিনটী মন্ত্র পাঠপূর্বক তিনবার জল পান করিয়া পূর্বলিখিত 

দিয়মানুযারী হস্ত গ্রক্ষালন ও অঙ্গুল্যাদি স্পর্শ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপা$পূর্বব্. 
করিবে । ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ও বিষুবে নমঃ, এই মন্ত্বয় পাঠপুর্ববক- 
হস্ত প্রক্ষালন ; শু মধৃস্ছদনায় নমঃ, ভ্রিবিক্রমায় নমঃ এই মন্্রঘয় পাঠ 
করিয়া ওষ্ঠাধর মার্জন ১ ও বামনায় নমঃ, ও শ্রীধরায় নমঃ এই মন্্বয় 

পাঠপুর্ববক মুখ মার্জন ; ও হ্ৃধীকেশায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠপুর্বক হস্তত্ব় 
প্রক্ষালন করিবে। অনস্তর ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়! 

পদে জলের অভ্যুক্ষণ দিবে । অনন্তর গু দামোদরায় নমঃ বলিয়া মস্তকে 

জল প্রোক্ষণ করিয়া শু সন্বর্ষণায় নমঃ এই মন্ত্রে মুখম্পর্শ, ও বাসুদেবায়, 

নমঃ এই মন্ত্র বলিয়। দক্ষিণ নাসাপুউ, গু প্রদ্যন্তায় নমঃ এই মন্ত্র বলি! 

বাম নাসাপুট স্পর্শ করিবে । ও অনিরুদ্ধায় নমঃ, গু পুরুযোত্তমায় নমঃ 

এই মন্ত্দ্ধয় যথাক্রমে পাঠ করিয়া দক্ষিণ নেত্র ও বাম নেত্র স্পর্শ, ও 

অধোক্ষজায় নমঃ, ও নৃপিধ্হায় নমঃ এই মন্ত্দ্য় পাঠ করিয়| যথাক্রমে 

দক্ষিণ কর্ণ ও বাম কর্ণ ম্পর্শ করিয়া ও অচ্যুতায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ 
পূর্বক নাভি স্পর্শ করিবে। পরে ও জনার্দনায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়! হৃদয় 
স্পর্শ পুর্ববক ও উপেন্দ্রা় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়] মস্তক স্পশ করিবে। 
পরে ও হরয়ে নমঃ মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ, ও বিষবে নমঃ এই, 

মন্ত্র বলিয়! বাহুমূল স্পর্শ করিবে । 

কাল্যাচসন 

ক্রীং এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার জলপান করিতে হইবে। 

(গু) কাল্যৈ নমঃ, ( ও ) কপালিন্যৈ নমঃ, এই ছইটা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া' 
দুইবার ওঠাধর মার্জন করিতে হইবে। (৩) কুন্বায়ৈ নমঃ বলিয়া হৃত্ত 

যৌত করিতে হইবে ; (৩) কুরুফণুঘায়ৈ নমঃ বলিয়া মুখম্পর্শ করিতে 

হইবে; (৩) বিরোধিন্টৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নাসিক! ও (৩ ) বিপ্রচিতায়ৈ 



৩, বিশুদ্ধ আহিকক্ৃত্য 
নমঃ বলিয়! বাঁম নাসিকা স্পর্শ করিতে হইবে ; (৩) উগ্রায়ৈ নমঃ বলিয়া 
দক্ষিণ নেত্র এবং (ও) উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম নেত্র স্পর্শ করিতে 

হইবে; ও দীপ্তায়ৈ নমঃ বলিঘা দক্ষিণ কর্ণ এবং (৩) নীলায়ৈ নমঃ 

বলিয়। বাম কর্ণ স্পর্শ করিতে হইবে ; গু ঘনায়ৈ নমঃ বলিয়া. নাভি স্পর্শ 

এবং (৩) বলাকায়ৈ নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ করিবে; (৩) মাত্রায় 
নমঃ বলিয়া মস্তক স্পর্শ এবং (ও) মুদ্রায়ৈ নমঃ বলিয়া! দক্ষিণ বাহুমূল 
স্পর্শ করিবে ; (ও) মিতায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম বাছুমূল স্পর্শ করিবে 

আচমন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, একাসনে উপবেশন 

কৰিয়! ধর্ম বিষয়ক বহুকার্য সমাপন করিতে হইলে কার্য্যারস্তের 

পুর্বে ও কাধ্যের পরে আচমন করিলেই হর। ব্রঙ্গপুরাণে প্রমাণিত 

হইয়াছে যে £_ 

হ্োম-ভোঁজনকালে চ সন্ধায়োরভয়োরপি। 

আচান্তঃ পুনরাচামেদ্ অন্তত্রাপি সকৃৎ সকৎ। 

দ্বিরাচম্য চ ততঃ শুদ্ধঃ স্বৃত্বা বিষুৎ সনাতনম্ ॥ 

প্রত্যেক কার্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আচমন করিবার আবশ্তক হয় না। 

তবে বৈদিক ও তাগ্্রিক কাধ্য যথাক্রমে করিলে প্রত্যেক কাধ্যের পূর্বে 
ও শেষে আচমন করা কর্তব্য । আচমনের উদ্দেশ্য কেবল অঙ্গের 

“পবিত্রতা সাধন । জলে বপিয়া আচমন করিলে জলেই শুদ্ধি এবং স্থলে 

আচমন করিলে হ্থলেই শুদ্ধিলাভ হয়। 

একই কালে জল ও স্থল উভয় স্থানে বসিয়া কার্ধ্য করার আবহাক 

হুইলে, এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া আচমন করিবে। 

হোমারন্তে, ভোজনারস্তে এবং বৈদিক সন্ধ্যারস্ভে ছুই বার আচমন কর! 

প্রয়োজন ; অন্তাষ্ঠ কর্মে কেবল একবার আচমন করিলেই শুদ্ধিলাভ হইয়া 

থাকে। আচমন জল হদ্গত হইলে ত্রাঙ্গণ পবিত্র হয় এবং কণ্ঠগত 

হইলে জত্রিয়, মুখান্তর্গত হইলে বৈগ্ত, ওঠ পৃষ্ট হইলে শুদ্র ও স্ত্রীলোক পবিত্র 
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কয় শ্রীলোক ও অন্ুপনীত বিপ্রতনয়্ের আচমনাদি সকল কর্ণেই 
শুড্রের স্ঠার । | 

পথে চলিতে চলিতে, ফাড়াইয়1, কথা কহিতে কহিতে, কৌচার কাপত্ত 

গায়ে দিয়া, হাসিতে হাসিতে, কাদিতে কাদিতে অথবা! প্রৌটপাদে * বসিয়া 
আচমন কর! উচিত নহে। জলে আচমন করা আবশ্তক হইলে 

'জানুর উর্দ, ও নাভির নিয় জলে ফাড়াইয়া আচমন কর! আবশ্ঠক। নির্মল 
জলে আচমন কর সর্বতোভাবে কর্তব্য । উষ্ণ জলে বা ফেন ও বুদ্বুদ্যুক্ত 
জল দ্বার আচমন করা নিষিদ্ধ। লৌহপাত্র, কাসা, পিতল ও টিনে জল 
লইয়া আচমন করিবে না) কিন্তু পরী সকল পাত্রের জল বামহস্ত হইতে 
দক্ষিণ হস্তে লইয়া আচমন করা যাইতে পারে । আচমন সময়ে জল-পানেক্র 

শব্ধ করা উচিত নহে । রোগাদির জন্য আচমন করিতে অক্ষম হইলে 

বা জলের অভাব সংঘটিত হইলে কেবল বিষুম্মরণপূর্ধক আচমনাদি 
সম্ভৃত সকল কাধ্য করিবে। কর্মে প্রবৃত্ত হইবার সময় হাঁচি আসিলে, 

নিদ্রাভিভূত হইলে, থুথু ফেলিলে, নাভির নিয়াঙ্গ স্পর্শ বা অশ্রমোচন 

করিলে, কসির কাপড় স্পর্শ করিলে, উদগার ( টেকুর) 

তুলিলে পুনরায় আচমন করিবে ও দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে; এইরূপ 

* পদতল আসনের উপর স্থাপন করিয়া বসার নাম প্রোড়পাদে বস! । 
প্রোড়পার্দে উপবেশন করিয়! স্নান, আচমন, দেবপুজা, দান, বেদপাঠ, 
ভোজন ও পিতৃতর্পণ কর শান্ত্রবিরুদ্ধ। যদি বাধ্য হইয়া! বসিতে হয়, 
তাহ! তইলে পদতল ভূমিতে রাখিতে হইবে, এই জন্ত বিবাহের সময় 

বরকে এই প্রকারে বসিতে হয়। প্রৌটপাদে ভূষির উপর বসিয়া 
ধী সমস্ত কার্য কর! চলিতে পারে। নঙ্গীর্ণ ইক অর্থাৎ গাথুনি করা 
ইট, অনেকের বহনীর প্রস্তর ও কাষ্ঠ ভূমির ভ্তার ; সুতরাং 
& সকল দ্রব্যের উপর বসিরা প্রৌটপার্দে কার্য কর! বাইতে 
শপারে। 



ই বিশুদ্ধ আহ্কিকরৃত্য 

করিলে সকল পাপ দুরীতৃত হই এবং শরীর অপবিভ্রতা নষ্ট হইয়া 
পবিত্রতা আবিভূতি হয়। কারণ প্রভাসাদি তীর্থ, গঙ্গা প্রস্ভৃতি নদী 

ধর্মকর্ম নিরত বিপ্রের দক্ষিণ কর্ণে বাস করে। ইহার প্রমাণ বথা-- 

প্রভাসার্দীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা । 

বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসস্তি মনুরব্রবীৎ ॥ (মনু) 

এই নিমিত্ত দ্বিজাতিগণ মলমৃত্রাদিত্যাগ সময়ে শরীর কলুষিত হয় 
বলিয়! দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত রাখিক্কা থাকেন। 

অধিকন্ত কর্মে নিযুক্ত হইয়া! ইতস্ততঃ দর্শন, মিথ্যা প্রলাপ, উচ্চহাস্য, 

অধোবায়ু নিঃসরণ, মাজ্জার ও মৃষিক স্পর্শ এবং অন্তান্ট অস্পৃশ্য স্পর্শ 

হুইলে বা তিরস্কার বচন এবং ক্রে।ধ সম্ভাবিত হইলে পুনরায় আচমন বা. 

জলম্পর্শ করিয়া বিষুম্মরণ করিবে । 
হস্ভ-নিয়ম £- হাটুর বাহিরে হাত লইয়া আচমন, পুজার 

দ্রব্যাদি সংগ্রহ, চন্দনঘর্ষণ প্রভৃতি কোন কার্ধয করা উচিত নহে। 

আসন ও উপচঢবশন 

কার্পাসবস্ত্র নির্মিত আসন, কুশাসন, উলনিশ্বমিত আসন, চর্মাসন এবং 

উর্ণানির্ম্িত আসনই অর্থাৎ কন্বলাসনই সর্বশ্রেষ্ঠ । কাষ্ঠাসনে উপবেশন 

করিয়া কোনরূপ দেব বা পিতৃকাধ্য করিবে না। যদিও সকল 

প্রকার কান্ঠাসনই বৈধকার্ষে; অগ্রশন্ত, তথাপি আহারাদি কালে 

কুশাসনাদির অভাবে কাষ্টাসন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্ত নিম্ব, আতর 

ও কদম্ব কাষ্ঠের আসনে কখনও উপবেশন করা উচিত নহে, উহাতে 

বংশ নাশ হয়। প্রৌঢ় পাদে, প্রস্তরে ও ইষ্টকে উপবেশন করিয়া কার্য্য 

করিবে না। "জান্ুর উর্ধ, ও নাতির নিয় জলে ঠাড়াইয়। কর্ম্ম করা যাইতে 
পারে । 

দৈবকার্্যে দক্ষিণ পদের উপর বাম পদ স্থাপন করিয়া ও পিতৃকার্্যে: 



কি আহি সপ 

থাম পদ্ষের কিনাকী বিনা প্রার্জনী কাধা বিশেষে 

শ্মীসনাদির ও উপবেশনার্দির ভিঙ্গ ভিন্ন ব্যবস্থা আছে; তাহা! আসন 

প্রকরণে লিখিত হইবে ! 

অঙ্গুলাক্ 

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ কর্শেই তঞ্জনীতে নৌপ্য অঙ্গুরীয়, 

অনাষিকার মুলপর্কে স্বর্ণাঙ্ুরীয় ও মধ্যম পর্বে কুশাহ্ুরীয় ধারণ করিতে 

হ্য়। স্ব ও রৌপ্য অঙ্গুবীয্প না থাকিপে কেবল কুশানগুরীয় ব্যবছার 
কবিলেও চলিতে পাবে, একান্ত অভাবে নিত্যকর্ম স্থলে অঙ্গুরীর না 

হইলেও চলিতে পারে। কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্মে অঙ্গুরীয় একাপ্ধ 

প্রয়ো্নীয়, অন্যথায় কাধ্য সিদ্ধ হয় নাঁ। পিতা জীবিত 

থাকিলে তর্জনীতে রৌপ্য অশ্ুরীয় ধারণ করিবে না, কিন্ত 
কেবলমাত্র ধর্ম-কর্ম করিবার সময় ধারণ করিতে পারা যায়। 

সাধারণতঃ দুই হাতেব জন্ত তিন গাছি কুশে অস্ুরীয় প্রস্তত 

কবিতে হয়। বিশেষ করিয়া করিতে হইলে বাম হন্তের জন্য বনুকুশ 

এবং দক্ষিণ হস্তের জন্য ছুই, তিন বা চারি গাছি ঝুশ অঙ্গুবীয় 
কবিবে। সধবার পক্ষে দুর্বার অন্গুরীয় করিতে হয় । 



সান-সঙ্কল্-প্রকরণ 

০সীর €বশাশ্খে প্রাতঃল্গান 

সঙ্গল্প £$-(বিষ্ুরোম্ তৎসৎ ) অস্ত বৈশাখে মাসি মেষরাশিল্ছে 

ভাস্করে অমুকে পক্ষে, অমুকতিথাবারভ্য যেবর1শিস্থ-রবিং বাবৎ অমুকগোত্রঃ 

গ্রঅমুকদেবশর্্মা দাসো বা শুধবি্গগ্রীতিকামঃ প্রত্যহৎ প্রাতঃানমহৎ 

করিষ্যে | গঙ্গাক্নানসময়ে-_-“মঅমুকগোত্রঃ মমুক:' পধ্যস্ত উল্লেখ 

করিয়া “অর্দপ্রস্থতগবীলক্ষদা নজন্তফলসমফল প্রার্থিকামে! গঙ্গায়াং ন্লানমহৎ 

করিধ্যে” বলিবে। | 

বিশেষ সক্জ্র £-নানবিধিতে লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া 
নি্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ; যথা-_ 

গু বৈশাখং সকলং মাসং মেষসংক্রমণে রবেঃ | 

প্রাতঃ সনিয়মঃ নাতে প্রীয়তাৎ মধুহ্দনঃ ॥ 
মধুহস্তঃ প্রসাদেন ব্রাঙ্গণানামন্তগ্রহাৎ। 

নির্বিপ্রমন্ত মে পুণ্যৎ বৈশাথন্নানমন্হম্ ॥ 

মাধবে মেষগে ভানৌ মুরারে মধুকুদ্বন | 
প্রাতঃক্মানেন মে দেব যথোক্তফলদে। ভব ॥ 

যথ! তে মাধবো মাসো বল্লভে! মবুস্থদন। 
প্রাতঃশ্বানেন মে নিত্যৎ ফলদেো ভব পাপছুন্ ॥ 

দশহরা আান * 

কেবল দশ্মীতিথিতে-- 
সঞ্চপ্প £--"বিষ্ুরোম্ তংসদপ্ত (বিষ্ধনমোহগ্ত ) দ্যেষটে মাসি শুক্লে 

পাশা শপ পপর ৯, সজনী [পপ পর এ 

» দ্বশপ্রকার পাপ হরণ করেন বলিয়। ইহার নাম দশহর। | 



পক্ষে দশম্যাং তিখো অমুকগোজ ভীঅমুকঃ দশ। বধপাঁপক্ষযকামে! গঙ্গার 
স্নানমহৎ কারিত্যে”। ্ 

ইস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথিতে-_“বিষুর্নযোহ্ঘ্ব জোষ্ঠে মাসি শুক্লে 
পক্ষে হস্তানক্ষতরযুক্তাশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্র: শ্রীঅমুকঃ দশজদ্মার্জিত- 
দশবিধপাপক্ষয়কামে। গঙ্গারাৎ স্লানমহৎ করিঘ্যে | 

হস্তানক্ষত্র ও মঙ্গলবারদুক্ত দ্শমীতিথিতে-_৭বিষুধ্ম মোহগ্ক জোটে 
আসি গুরু পক্ষে কুজবারাধিকরণকহ্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাৎ তিথৌ অমুকগোত্রঃ 

শ্রীমমুকঃ দশজন্মার্জিতদশবিধপাপক্ষয়শতগ্তণ বাজিমেধাযৃতজন্তপুণাসমপুণ্য- 

প্রাপ্তিকামো * গঙ্গায়াং স্নানমহৎ করিষ্যে।” 

দশহরাজাতন বিশ্পেষ সক 

& আদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ | 

পরদারোপসেবা চ কায়িকৎ ত্রিবিধং স্তৃতম্॥ 

পারুষ্যমনৃতঞ্চেব পৈগুস্যঞাপি সর্বশঃ। 

অসম্থদ্ব-প্রলাপশ্চ বান্থায়ং স্থাচ্চতুর্বিধম্ ॥ 

পরদ্রব্যেত্ঘভি্যানং মনসানিষ্টচিত্তনম্। 

বিতথাতিনিবেশশ্চ ব্রিবিধৎ কর্ম মানসম্ 
এতাঁনি দশপাপানি প্রশমং যাস্ত জাহ্ুবি। 

মাতন্ত মম তে দেবি গলে বিষুপদোন্তবে ॥ 
৬. ৩ ১০ পপ শত পপীিপপ্সিসপপাপীপিশল শশা পিপিপি পা কপ পপ পিপতাপত পাশাপাশি ৫৮ উদ ৪ সত 

| যথা ভবিষ্যে_ 
জে গুরু দশম্যান্ত হন্তযোগেন জাহবী। 

হরতে দৃশপাপানি তন্মাদদশহর। স্থৃতা ॥ 

পরাশরভান্যে যম 

জ্যৈষ্ঠ মাসি সিতে পক্ষে ধশমাযাৎ হম্তযোগতঃ | 
দশজন্মাঘহা গঙ্গা ধশপাপহর। প্বতা ॥ 

* বাজিমেধ (অশ্বমেধ বজ্ঞ ) 7; অধুত (দশসহ্ত্)। 



বিশুদ্ধ আঁক্িককত্য 

শদ্ধয়! ভক্কিসম্পন্নে প্ীমাতদেবি জাহ্বি। 

অমৃতেনাম্ুন! দেবি ভাগীরথি পুক্রীহি মাম্ ॥ 
তৎপরে “বিষুঃপাদাধ্যসম্তৃতে” প্রভৃতি প্রাতঃগান-প্রকরণে লিখিত, 

স্ন্ত্রসক্ষল পাঠ করিবে । 

কাণ্তিকমাচস প্রাভঃল্লান 

সন্বন্প £--7( বিষুরোম্ তৎসৎ ) অগ্ক কাত্তিকে মাসি ডুলাবাশিস্টে 

ভাঙ্কনে অমুকে পক্ষে অমুকতিণোৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষু- 

শ্রীতিকামঃ প্রতাভং প্রাত'ল্লানমহং করিষ্যে | 

করিষ্ে। 

গঙগামানে “শাঙ্গাযান মহৎ” 

ব্বিশেষ সক্স্র ।- কান্তিকেৎহৎ করিষ্যামি প্রাতঃক্সানং জনাদদন। 

প্রীত্যর্থৎ তব দেবেশ দামোদর মরা * সহ। 

পবে প্রাতঃম্সান প্রকরণে লিখিত মন্ত্রনল পাঠ করিবে। 

গঙ্গাসাগর ত্াম্ন 

সঙ্গ ।--বিষু্রোম্ তৎসং ) অগ্ধ অমুকে মাসি অমুকরাশিস্তে 

অনুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্বপাপক্ষয়কামঃ 

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে গ্লানমহৎ করিষ্তে। 

৫] 

সি 

পাঠ করিবে। 

অন্মিন্ 

ব্িতশণিষ সক্ক্্র ।--৩ ত্বং দেব সরিতাৎ নাথ তত্ব দেবি সরিাৎ বরে। 

উভয়োঃ সঙ্গমে নাত মুখ্গমি দ্রিতানি বৈ । 

অনন্থর “বিষুপাদাধ্যসন্তৃতে' প্রভৃতি প্রাতঃম্নান-প্রকরণের মগ্্রসকল 

পাপ পচ ক জর 

সাষসাতস প্রাভঃতানন 

সন্কল্প :--( বিষুরোম্ তংসং )অন্ত মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভান্করে 

* আ লক্দ্ীঃ তয়া সহ। 
পাস. ভে পপ সপ 
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অনুকে পক্ষে অমুকতিথাবার্য ঈকরস্থরবিং বাঁবৎ ক্ষমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ 
শ্রীবঙ্ুপ্লীতিকামঃ প্রভ্যহৎ প্রাতঃনানমহৎ করিস্তে। গঙ্গাম্নানে--প্রীঅমুকঃ 
শ্ববিষু লীতিকাম; প্রত্যহ গঙ্গায়াং প্রাতঃ-ন্নানকর্মাহৎ করিষ্ে। 

বিশেষ সঞ্জ ।--৩ মাঘমাসমিমং পুণ্যং ক্সাম্যহৎ দেব মাধব । 
তীর্ঘন্তান্ত জলে নিত্য প্রীদ ভগবন্ হরে ॥ 
দুঃখনারিদ্রানাশায় শ্রীবিক্ঠোস্তোষণায় চ। 
প্রাতঃম্নানং করোমাগ্য মাঘে পাপবিনাশনম্ ॥ 

মকবস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব | 
ন্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদৌ ভব ॥ 

দ্রইব্য__প্রত্যেক ক্নানেই প্রাতঃক্নান্ প্রকরণ লিখিত মন্্াদি পাঠ্য 
ও ক্রমান্ুষ্ঠান কর্তব্য । 

রটন্ভী সান 

সঙ্কলপ £--( বিষুরোম্ তৎসং) অগ্ত মাঘে মাসি কষে পক্ষে বটন্ত্যাং 

চত্ুদগ্ঠা, তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ যম।- 

দর্শনকামঃ শ্রীবিষ্ুগ্রীতিকাষে! বা গঙ্গায়াৎ ন্বানমহৎ করিতে । 

জরষউ্উব্য-_ন্নানমন্ত্ররকলই পূর্বের স্তায় ; কেবলমাত্র স্নানের শেষে 
চতুর্দশ যমতর্পণ ( তর্পণে ভ্রষ্টব্য ) করিতে হয়। 

সাকরী সগুসী লান 

্রাহ্মমুহ্র্তে ( অরুণোদয় কালে) সাধারণ কুপজলাদিতে স্নান করিতে 

হইলে সঙ্কল্প :-_(বিষ্ুুরোম্ তৎসৎ) অস্ত মাঘে মাসি মকররাশিক্ছে 

ভাস্করে শুক্ে পক্ষে সপ্তম্যাৎ তিখোৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অরুণোদয়- 

বেলায়াং সুর্য গ্রহণ-কালীন-গঙ্গা-্া ন-জন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ ম্নানষহৎ 

করিষ্যে । 
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গঙ্গা্লান সঞ্কক্প--অরুণোদয়-বেলায়(ৎ বুশ ত-নুরধয গ্রহ্ণপ্কালীন-নানজন্য- 
ফ-লমফল-প্রীস্তিকামে। গঙ্গায়াং নানমহৎ করিষ্য | 

প্রথমে একবার শ্নান করিয়া সাতটা বদরীপত্র (ফুলের পাতা ), সাতটি 

অর্কপত্র অর্থাৎ আকন্দের পাত! মন্তকের উপর স্থাপন করিয়া পর্ববমুখে 
হাত যোড় করিয়া দীড়াইয়া-- 

ও যদ্যৎপুরাকতৎ পাপ ময়! সপ্তস্থ জন্মন্্। 
তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হস্ত সপ্তমী ॥ 

এই মন্ত্র পাঠ করিবার পর অবগাহনপুর্ববক ডুব দিয়া শ্লান করিয়া' 

হ্রের্যাদয়ের পরে ুর্য্যার্ধ্য দিবে। 

হুর্যযার্ধের মন্ত্র, যথা-_( বিষুুরোম্) তৎসৎ অগ্য মাঘে মাসি মকর- 
রাশিস্থে ভাস্করে শুর্ুপক্ষে সুম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ আযুরা- 
রোগ্যসম্পংকামঃ শ্রীস্্য্যায় অর্থযমহৎ সম্প্রদদে । (অপরের নিষিত্ত হইলে 
দদানি ) এইরূপ সগ্কল্প করিয়া পূর্ববসংগৃহীত অর্কপত্র, কুলপত্র ও কুল, 
ধান, তিল, দুর্ববা! এবং আতপ চাউল একসঙ্গে লইয়া উহাতে রক্তচন্দন প্রদান 
পূর্বক তাত্রপাত্রে ( কোশার ) জল ও এ অর্থ্য লইয়া-_ 

এযোধ্র্ধ: ও এহি হৃর্য্য সহুআ্ীাধংশো তেজোরাশে জগৎপতে। 

অন্ুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্থ, দিবাকর ॥ 

গু জননী সর্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে। 

সপ্তব্যাতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে ॥ 

“ও নমো ভগবতে শ্্রীহ্র্যায় নমঃ” বলিয়া সূর্য্য উদ্দেস্তে অর্পণ 

করিবে। পরে 

' শু সপ্তসপ্তিবহপ্রীত দপ্তলোক-গ্রদীপন । 

সগুম্যাৎ হি নমন্তভ্যৎ নমোহনস্তায় বেধসে | 

ও জবাকুন্থম-সন্ধাশং কাশ্ঠপেয়ং মহাছ্যতিম্। 
ধ্বাস্তারিং সর্বপাপদ্থং প্রণতোহশ্মি দিবাকরম্ ॥ 
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গ নমঃ সবিত্রে রগদেকচল্ুষে, অগত্প্রহৃতি-স্থিতি-নাশ-হেতবে। 

্রশ্নীময়ায় ব্রিগুণাত্মধারিণে, বিযিঞি-নারায়ণ শক্বরাত্মনে ॥ 
এই সকল মন্ত পাঠ করিয়া হুর্যাদেবকে প্রণাম করিবে। 

বারুণীলান * 

্রাহ্গমূহূর্তে প্রাতঃন্গান করিয়! সন্ধ্যোপাসনা ইত্যাদি নিত্যকর্ধী শেষ 
করিয়া বারুণীক্নান করিবে। 

সঙ্কল £-_( বিষ্ুবোম্ তৎসৎ ) অন্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণপক্ষে শঙভিযা- 

নক্ষত্র-যুক্ত-ত্রয়োদগ্তাৎ তিথৌ বারুণ্যাংৎ অমুকগোত্রঃ গ্রীঅমুকঃ বহুশত- 
সুর্য গ্রহণ-কালীনগঞ্গান্নান-জন্ত-ফল-দমফল-প্রাপ্তিকামঃ ন্ানমহৎ করিষ্যে | 

[ গঙ্গান্নানে- গঙ্গায়াৎ শ্গানমহৎ করিষ্বে ] 

শতাভিযাযোগ না ঘটিলে “মধুরষ্ত্ররোদশ্যাং তিখৌ শ্ীবিষ, 
প্রীতিকামঃ1” 

প্রাতঃনানে লিখিত নিয়মানুযায়ী স্সান মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হইবে। 

মহাবাকুনী ও মহামহাবাকুণী 

মহাবাকণী নন সঙ্ধল__( বিষ্ুণরোম্ তৎসৎ ) অদ্য চৈদ্রে মাসি রৃষেট 
পক্ষে শনিবারাধিকরণক-শতভিযানক্ষত্রযুক-ত্রয়োদপ্তাৎ তিধৌ মহাবকুণ্যাৎ 
অনুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বহুকোটিস্্ধযগ্রহণ-কালীন-গঙ্গা ্ানজন্যফল-সমফল- 
প্রাপ্তিকামঃ অন্তাং গঙ্গায়াং ন্লানমহং করিষ্তে । 

[ অন্ত জলে ন্গানকালে ফেবল “ম্নানমহং করিষ্যে” ] 
মহামহাবারুণীক্সান সঙ্কল্প :--( বিষুবোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি 

ক্ষে। পক্ষে শনিবারাধিকরণক-গুভযোগ-শতভি বানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদ শ্টাং 

* বরুণ অধিপতি, সেই হেতু শতভিষা নক্ষত্রের নাম 'বারুণী ॥ 
ষবৃ-কঞ্চ-্রয়োদশী তিথিতে অর্থাৎ গৌপ চৈত্র মাসের রুফ। ভ্রয়োদণী 
তিথিতে শতভিঘা নক্ষত্র যোগ হইলে তাহার নাঁম বারুণীর যোগ । 
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তিধো। মহামহাবারণ্যাৎ অনুকগোত্র: প্রীঅদুকঃ ভিকোটিকুলো পরণফানো 
গঙ্গায়াং দ্ানমহৎ করিষো । 

[কুপার্দি জলে ন্নানকালে--বিঞ্ণন যোহদ্েত্যাদি,..অস্মিন জলে 
ন্ানমছং করিষ্যে | ] | 

ত্রন্গাপুত্র ল্লান ও অতশাক কলিকাপান 
চৈত্র মাসের গুক্লপক্ষে পুনর্বস্থ নক্ষত্রযুকতাষ্টধীতে (খ্অশোঁকাষ্টমীতে ). 

ব্রহ্মপুত্র নদে গান করিতে হয় । শ্লানের সঙ্কলল-_ 

(বিঞ্ুরোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মানি শুর্ে'পক্ষে পুনর্বন্ুনত্রযুক্কাষ্টম্যাৎ 

তিথো। অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্বপাপক্ষয়-পূর্ধবক-সর্বতীর্থ-ন্নান-জন্য-ফল- 
সমফলপ্রা্তিকামঃ অশ্থিন্ ্ রহ্মপুত্ধে ্লানমহং করিষ্যে । পুরর্বন্নক্ষত্রযোগ 

ন। হইলে -চৈত্রে মাসি শুর পক্ষে অষ্টম্যাৎ তিঘথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রাশমুকঃ 

্রহ্মপরদপ্রাপ্তিকামঃ অশ্সিন্ ব্রন্মপুত্রনদে শানমহৎ করিষ্যে | ন্নানমন্ত্র-_ 
ও ব্রঙ্গপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্ন। 

অমোঘা-গর্ভসম্ভুত পাপৎ লৌহিত্য মে হর ॥ 

চৈত্রস্তক্লা্মীতে বুধবার ও পুনর্বাস্থুনক্ষত্রযোগ হইলে শ্রোতোমাত্র জলে 

জান করিবে। 

স্লোতোজলে হ্বানসঙ্কল্প-_-( বিষ্রোম্ তৎসৎ ) অদ্য চৈত্রে মাসি শুক 

পক্ষে বুধবারা ধিকরণকপুনর্বস্নক্ষত্রযুক্তাষ্ঈমযাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ 

শ্রীমমুকঃ বাজপেয়যজ্ঞজন্তফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ অশ্লিন আ্োতোজলে 

ন্নানমহৎ করিষ্যে | 
স্নানান্তে পুর্ব লিখিত শ্লানমন্ত্র পাঠ কর! আবশ্তক। 

তৎপরে মন্ধ্যাদি সমাপন করিয়] মধ্যান্ছে বিষ্ুচরণামূত পান ও আটটা 
অশোককলিক। অর্থাৎ অশোকের কুড়ি ভক্ষণ করিবে । অশোক- 

কলিকাগুলি একটি একটি করিয়া পর পর বিষুচরণামৃতসহ গিলিয়! 
ফেলিবে, কখনও চিবাইয়া থাইবে না । পানমন্ত্র-- 
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 স্বাগখোঁক হল ম্ধুমাস-সমৃত্থব । 
পিবামি শোফসন্তষ্টো মামশোকং সদা কুরু 

কততায়া্নান 

+ স্থল বিঞ্রোম্ তৎপৎ ) অদ্য অমুকে মামি অমুকে পক্ষে অনুক- 

ভিথো! অনুকগেধরঃ প্ীমমুকঃ সর্ধপাপ-ক্ষয়কামঃ অন্তাং করোতোয়াং 
সানমহৎ করিষ্যে। 

যি সোমবারে অমাবস্যাযোগে স্নান কর! যায়, তাহু। হইলে এইপ্রকার 

সঙ্কল্ল করিবে ।-- বিষ্ুরোম্ তংনং) অগ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে 

সোমবারাধিকরণকামাবপ্যায়াং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াৎ অমুকগোত্রঃ 

শ্ীঅমুকঃ শতম্্ধ্যগ্রহণকালীন-ন্লানজন্তটফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ অন্তাৎ করঠো- 

যারা স্ানমহং করিষ্যে । ন্নানমন্ত্র-_ 

গড করতোয়ে সদ! নীরে সরিচ্েষ্টে সুবিশ্রতে। 

পৌগুণন্ প্লাবয় মে পাপৎ নিত্যিং হর করোস্তবে । 

গ্রহণস্নান 

প্রাতঃক্নানে লিখিত নিয়মানুযায়ি প্রাতঃক্নান করিয়া পরে যখন 

গ্রহণ-ন্নান করিবে অর্থাৎ বখন গ্রহণ হইবে তখন নিয়লিখিত সন্গন্প 
অন্ঠঘায়ী সঙ্কল্প করিবার পর শ্নান করিবে। | 

সূর্যগ্রহণ সঙ্কল্প_( বিফুরোম্ তৎসৎ ) অস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে 

অমুকতিথো রানৃগ্রস্ত-দিবাকরে অমুকগোত্র: শ্রীনমুকঃ দশ-কোটিগুণ- 

গঙ্গাঙ্গানজগ্ত-কল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিঞুগ্রীতিকামো বা অন্তাৎ গঙ্গারাং 

শানমহৎ করিষ্যে। 

চন্ত্রগ্রহণ সঙ্কল্প--( বিষুরোম্ তৎপৎ) অন্ত অমুকে মাসি অমুকে 

“পক্ষে অমুকতিতো রানুগ্রস্তে নিশাকরে অযুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কোটিগুণ- 
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গঙ্গা্গানজন্ত-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ (ভ্রিকোটাকুলোদ্ধবরণকামঃ শবিষু- 

প্রীতিকামো৷ ব1 ) অস্তাৎ গল্গায়াৎ স্নানমহৎ করিফ্যে । 

পু্করিণ্যাদিসাধারণ-জলম্নানে-_“গঙ্গা ্নানজগ্-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ 

্রীবিষগ্রীতিকামো ব! অন্মিনজলে” ইতি বিশবেষঃ। অনন্তর পূর্বোক্ত 
স্নান প্রকরণে লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে । 

গ্রহণঙ্গান করিলেই মুক্িঙ্ান করিতে হইবে। অতএব মুত্তিক্নান 

পূর্বক হাতবোড় করিয়া বলিবে £-- 

কর্যয গ্রহণে মুক্তি-মানমন্ত্র_ 

& উত্তিষ্ঠ গম্াযতাৎ রাছো ত্যজ্যতাৎ হৃরয্যসঙ্গমঃ | 
কম্মবচাগ্ালযোগোখৎ কুরু পাপক্ষয়ৎ যম | 

চন্ত্রগ্রহণে মুক্তি-্নানমন্ত্র-_ 

ও উত্তিষ্ঠ গম্যতাৎ রাছো ত্যজ্য তাৎ চন্দ্রসঙ্গম: | 

কর্মচাগ্ডালযোগোখং কুরু পাপক্ষয়ং মম ॥ 

ইড়ামণিতষোাগ 

রবিবারে স্ুয্গ্রহণ ও সোমবারে চন্দরগ্রহণ হইলে চূড়ামণি যোগ হয়। 

হূ্াগ্রহণ জন্য চড়ামণিযোগে স্ীনসন্বল্প_- বিষ্তরোম্ তৎসৎ) অগ্চ 
অমুকে মামি 'অমুকে পক্ষে অমুকতিণো রবিবারাধিকরণক-রাহ্গ্রস্ত-দিবাকরে, 

চুড়ামণি-যোগে অমুকগোত্রঃ শ্রীমমুক: অনস্তগঙ্গাস্নানজন্যফলসসফলপ্রাপ্তি- 
কামে! গঙ্গারাং ঈ্গানমহং করিষ্যে । 

চন্ত্রগ্রহণজন্য চুড়ামণিযোগে ক্নান-সঙ্কল-_( বিষুরোম্ তৎসৎ ) আদা 
অমুকে মাদি অমুকে পক্ষে অমুকতিথো৷ সোমবারাধিকরণক-রাসগ্রস্ত- 
নিশাকরে অধুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অনন্তগঙ্গাক্সানজ্ঞন্তফলসমফল-গ্রাপ্তিকামো' 
গঙ্গায়াং মানমহং করিষ্যে। 

[কৃপাি সাধারণজলে চুড়ামণিযোগের ল্লান-সন্কল--€ বিষুররোফ 
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তৎসৎ) অন্ত অমুকে মানি ইত্যাদি . ..'প্রাপ্তিকামঃ অন্মিন জলে 
লানমহং করিম্যে। 

তৎপরে প্রাতঃমান প্রকরণ লিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে। 

অঙ্দোদয়যোগজান 

সম্কল্র-_( বিষুলবোম্ তৎসৎ) অন্য মাঘে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে রবি- 
বাবাবিকবণক-ব্যতীপাতযোগ-শ্রবণানক্ষত্রযুক্তামাবস্তায়ৎ তিথো। অর্ধোদয়- 
বোগে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক: কো টিসুর্যযগ্রহণকালীন-গল্গাপ্ান-জন্তফল- 

সমকল-প্রাপ্তিকামে। গঙ্গায়াৎ লানমহৎ কবিষ্যে। 

কুপাদিজলে বা অপ্রোতোজলে শ্নানকালে সঙ্বয্প--“..-প্রাপ্তিকামঃ 

অন্মিন জলে ন্নানমহৎ কবিষ্যে” | 

অতঃপব প্রাতঃম্নানোপ্িখিত বিধি অন্যায়ী ম্বান করিবে ও মন্ব 

প'ঠ কবিবে । 

কাল নির্ণক্স 
দিনমানকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম ভাগকে পুর্বধাহু, দ্বিতীর 

ভাগকে মধ্যাঙ্গ ও তৃতীর ভাগকে অপবাহ কছে। প্রাতঃকৃত্য 

দেব্পুজা 9 মাভ্যদগ্নিক শ্রান্ধেব কাল পুর্বাহ ; মধ্যাঞ্, সন্ধ্যা, একোদ্দিষ্ট 

শ্রাদ্ধ ও ভোজ্নের কাল মধ্যা্গ এবং পার্বণ শ্রাদ্ধ ও সপিপ্তীকরণের 

কাল অপবাহ । | 

দিবাভাগ অর্থাৎ হুর্য্যোদয হইতে কুর্যযাম্ত পর্য্যস্ত যত দণ্ড 

হঃবে, তাহার চারিভাগেব এক এক ভাগেব নাম 'যাম'। আবার এ 

এক এক ভাগকে ছুই ভাগ কৰিলে প্রত্যেক ভাগের নাম যামার্দ। 

দিবাভাগেব পঞ্চদশ ভাগের এক এক ভাগের নাম মূহূর্তভ। কোন্ কোন 
যামার্ধে কি কি কার্য করিতে হয়, তাহা বিস্তুতভাবে লিখিত 

হইতেছে । 



তচ বিশুদ্ধ আহ্িকরুত্য 

প্রথম সামার্ধ ক্কত্য 

্রাঙ্মমুছূর্তে নিদ্র! ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতা ও ব্রহ্ম! বিষুঃ 
শিব নবগ্রহ স্মরণপূর্বক গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ নি্পাস্ত 

কার্্যসকল মনে মনে চিন্তা করিবে। অতঃপর প্রাতকেত্য হইতে 

প্রাত নান পর্যন্ত কাধ্যসকল সমাপন করিয়া সন্ধ্যা, তর্পপাদি কাধ্য 

করিবে । তানস্তর দর্পণ ও দধি দুর্বাদি মাঙ্গলিক ্রব্যসকল 

স্পর্শ করিবে। 

ভ্িতীর ষামাহ্জ ক্ুত্য 

বেদাদি ধর্্শাস্ত্র পাঠ এবং শ্রবন। পুজোপকরণ, সমিধ এবং 

পুষ্পার্দি আহরণ। 

তৃতীক্ন যামা'্ ক্ুভ্য 

স্ব স্ব বুত্তি অনুসারে আত্মীয়-পরিজনদিগের ভরণ-পোষণার্থ 

চিন্তা! গ্রভৃতি। বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধবী ভাধ্যা ও শিশুসম্তানগণকে শত 

আ্কাধ্য করিয়াও ভরণপোষণ করিবে । 

চতুর্থ বামার্ধ ক্কত্য 

মপ্যা্ত স্নান, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, ত্রঙ্গষজ্ঞ ও দেবতাসকলের ভোগদানার্দি 

অর্চনা, দেবতার চরণামুতত ও বিপ্রচরণামৃত পান করিতে হয় । কি প্রাতঃ- 

নান, কি মধ্যাহুন্নান সকল ন্নানই বদি অপরের জলাশয়ে সম্পাদন করিতে 

হয়, তাহা হইলে প্রথমে সেই জলাশন্ধ হইতে ৭টী, ৫টা অথবা ৩টা মৃত্পিগ্ড 
উদ্দে, নিক্ষেপ করিয়। কুশ হস্তে ডুব দিয়! ক্সান করিবে। অন্তর প্রাতঃন্নান 

. প্রকরণান্থসারে সম্কল্প করিয়া তিনটা ডুব দিয়া গান করিবে। তৎপরে 

 পভিলকধারণ, মধ্যাধ সন্ধ্যা এবং তর্পণ করিবে । নান করিতে অক্ষম 
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হইলে ভিজা গামছা অথাত গাত্রমর্দীনী দ্বারা গা মুদ্িয়। 

ফেলিতে হয়। 

পঞ্চম যামাদ্ধ ক্রুভয 

বলিবৈশ্বকর্ম, কাম্যবলিকর্্, বেদগান বা ত্রিবার পাঠ, গোগ্রাসদান, 

নিত্যশ্রাদ্ধ এবং অতিথি ভোজন এই সকল কাঘ্য সমাপন করিয়া স্বয়ং 

আহারাদি করিয়া আচমন ও মুখ-শুদ্ধি করিবে । অনস্তর দ্রবোর, 

পরিপাকের নিমিত্ত একশত পদ বেড়াইয়। তাম্থুলা'দি চর্বণ করিয়া কিছু 
সময় বিশ্রাম করিবে। 

ব্ট ও সপ্তম যামাদ্ধ ক্ুত্য 

ইতিহাস পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিবে । পাঠে অক্ষম হইলে শ্রবণ 
কৰিবে। 

অউ্ম যামাদ্ধ ক্ুত্য 

লৌকিক চিন্তা, সায়ংৎ সন্ধ্যার উপাসনা, ষথাশক্তি ইঠমন্ত্র জপ ও 

ইষ্টদেবতা ম্মরণ করিবে। সায়ৎসন্ধ্যা বাযুকোণাভিমুখ হইয়! করিস্ব। 

রাভ্রিক্ষত্য 
ঘেবাদির স্তবপাঠ ও ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তা করিবে । অতঃপর গৃহে অতিথি 

উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোগ্জন করাইয়! অন্ততঃ দেড় প্রহর রাত্রির 

মধ্যেই নিজে আহারাদি সমাপন পূর্বক মুখস্ুদ্ধি করিয়! শয়ন করিবে। 
জার্রবন্ত্রে কিংবা উলঙ্গ হইয়| শম্পন করিবে না । হ্ূর্ধ্য অস্তগমন ন। করিলে 

শব্য/ পাতন করিবে না এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই শয্যা উত্তোলন 

করিবে । পরিষ্কৃত শব্যায় শযনই ব্যবস্থা, নিদ্রার পূর্ব পর্যযস্ত ই্দেবতার 
চরণ ধ্যান করিবে । বিবাহিত ব্যক্তি শয়নের কিয়ৎকাল পরে শাসক 

নিয়মানুসারে দারোপগষন করিবে । 
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অনন্তর তিনবার আচমন পূর্বক ডি শষ্যায় শয়ন করিবে । স্বগৃহে 

পুর্ধ্ব বা দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিরা শয়ন করিতে হয়। প্রবাসে 

পশ্চিমশিরাঃ হইয়া শয়ন করিবে । উত্তর শিরাঃ হইয়া কদাচ শয়ন 

করিবে না। রঃ 

অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবন্তা, পুর্ণিযা, সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ধদিনে, 

প্রভাতে, দিবাভাগে, স।য়ংকালে, শ্রা্ধদিনে ও ব্রতদিনে পীড়িতাবস্থার 

রজন্বলা ও গর্ভাবস্থায় স্ত্রী-সংসর্গ করা শান্ত্রশিষিদ্ধ। স্রী-সংসর্গকালে 

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দেহ পবিত্র ও মন ভগনানের চিন্তায় নিরত থাক! 

একান্ত কর্তব্য । 

বদিক ও তাক্্রিক ক্ভ্য 

বেদবিহিত কাধ্যকে বৈদিক কাধ্য এবং তন্ত্রবিহিত কার্য্যকে তান্ত্রিক 

কার্ধয বলে। যাহাঁদের বৈদিক কাধ্যে অধিকার আছে, অর্থাৎ উপনীত 

ঘিজাতি অগ্রে বৈদিক কার্য সম্পন্ন করিয়া তান্ত্রিক কাধ্যে অধিকারী 

হইলে, তত্তৎ প্রকার তান্ত্রিক কাধ্য করিবে অর্থাৎ বৈদ্দিক সন্ধ্যা সমাপন 

করিয়া তাস্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে । বৈদিক ও তান্ত্রিক সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে 

অক্ষম হইলে বৈদিক সন্ধ্যার অনুকল্প দশবার গায়ত্রী জপপুর্বক ুর্য্যার্থ 

প্রদান করিবে, কারণ স্ুর্ধ্যার্থ প্রদান না করিলে পুজাদি কর্মে অধিকার 

জন্মে না। প্ররূপ তান্ত্রিক সন্ধ্যার স্থলে দশবার ইঠ্মন্ত জপ করিয়৷ 

উষ্ট.দেবতাঁকে শ্মরণ করিবে, সায়ংকালে সায়ংসন্ধয, সাং সমিধাধান, 

দেবতা্দিগকে দ্রব্যাদি নিব্ধন (শীতল দেওয়া ) ভিন্ন অন্য কিছুর 

অধিকার নাহ, কারণ ভোজন করিয়া দৈব ও পৈতৃক কোন কার্ধযই করা 

উচিত নহে। কুণ্ন ব্যক্তিগণ ওষধ সেবন করিয়া এবং অত্যন্ত অক্ষম 

র্ধাৎ জীবন-নাশসমযে ইক্ষুজল, ছুগ্ধ, তাঘুল ও ফল প্রভৃতি খাইরা 

ঈন্ধ্যা্দি নিত্য কর্তবা কর্ম সম্পাদন করিতে পারে। প্রমাণ 
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ইক্ষুমাপঃ পয়শ্চৈব তান্থুলৎ ফলমৌবধম্। 
ভক্ষয়িত্ব! তু কর্তব্যাঃ মানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 

দিঙওনিপয় 

সন্ধা বা দেষদেবী-পুজ! পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া করাই শীস্তরসঙ্গত | 

শিবপুজ। উত্তরাভিমুখী হইয়া করিতে হয় । কেবল হোম যে কোন সময়েই 
করিতে হউক না কেন পূর্ববমুখী হইয়াই সম্পন্ন করিবে । তারি বিধি, 

অনুযায়ী যে সকল পুজার অনুষ্ঠান করা হয়, তৎসমুদায় উত্তরাভিমুখী 

হইয়। করিবে । সকলপ্রকার পূজার সম্বল্প উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং স্নান ও 
জ্ললাশয়োৎসর্গ করিবার সময়ে পুর্বাভিমুখ হইয়| সন্কল্প করিবে। কোন 

কন্মানুষ্ঠান বা ধর্চচ্চা করিবার কালে পশ্চিমাভিমুখ হুইয়! উপবেশন কর! 
কর্তব্য নহে। দানাদিকালে পুর্ববা ভিমুখই প্রশস্ত, কন্ঠাদান উত্তরাভিমুখ 
হইয়া কবিতে হয়। পিতৃ শ্রান্ধাদি কাধ্য দক্ষিণমুথে করিতে হয় । 

অ০শীচ 

সর্বদ] শুচি হইয়া সকল কম্ম করাই শাস্ত্রীয় বিধি। জননাশৌচে 

ও মরণাশৌচে গায়ত্রীজপ, ইষ্টমন্ত্র জপ, মানসে ইষ্টপূজা ও শিবপুজ। 

ব্যতীত সন্ধ্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কোন প্রকার কাধ্যই করিতে নাই। 

ক্ষতাশৌচ অর্থাৎ রক্তপাত হইলে, সন্ধ্যা ভিন্ন অন্য কোনও বর্ম সে 
দিনে করিতে নাই। গ্রহণে, মহাতীর্ঘে এবং অত্যেষ্টিক্রিয়াতে ক্ষতাশোৌচ 

হয় না। বরজন্বলা রমণী তিন দিন অশুচি থাকে, কিন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক 

বা কাম্য কোন কর্মমই চতুর্থ দিন পধ্যস্ত করিতে নাই। পঞ্চম দিন হইতে 
এ সমস্ত কার্ষ্যে অধিকারিণী হইয়া থাকে। বর্দি ১৭ দিনের ভিতরে 

পুনরায় খুমতী হয়, তাহা হইলে অঞ্চচি হয় না, কিন্ত ১৮ দিনে 

খতুমতী হইলে ১ দিন অশ্তচি, ১৯ দিনে খতুমত্ী হইলে ২ দিন অগুটি 

এবঘ ২* দিনে কিংবা তৎপরে খতুষশী হইলে পূর্বের সভায় ৩ দিন 
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অশৌচ হইয়া থাকে । পুরুষের, অনুচা কন্যার যাতাপিতাবিয়োগে এবং 
বিবাহিতা রমন র কেবল পতি মরণে সপিগীকরণ না হওয়া পর্যযস্ত দেহা- 

শুদ্ধি থাকে । পাঁচ মাসের পর হইতে গর্ভবতী নারী * নিত্য কর্ম 

তিন্ন অন্ত কোনও দেব কার্ধ্য বা পিতৃকর্থ করিতে পারে না । পূর্বসঙ্কল্লিত 
বতাদির নিমিত্ত কায়িক উপবাসাদি সকল প্রকার অশৌচেই করিতে 

পার! যায়, কিন্তু ব্রত প্রতিষ্ঠা শ্ব়ংও করিতে পারে না এবং অন্ত 

প্রতিনিধি দ্বারাও করাইতে পারা যায় না; কারণ ব্রত প্রতিষ্ঠা! ক্রিয়! 

পৃথক হন্বল্লাহ্হ কার্যা। ছুর্গোৎসবাদি নিয়মিত কর ও পূর্ববসন্কর্লিত 

ব্রত্া'দি কর্ম পুরোহিত বা গুরু স্বয়ং বৃত হইয়া যজমানের নামে সঙ্কল্প 

করিয়া কার্য করিবেন । অশৌচে ন্নান ও আচমন করিতে কোন দোষ 
নাই, কিন্তু সঙ্কর্পুর্ধক বৈধ স্নান করিতে নাই। 

প্রভিনিশ্রি 

রোগাদিবশতঃ কোনও কাধ্য করিতে য্দি কেহ অক্ষম হয়, তাহা 

হইলে পুত্র, গুরু, পুরোহিত, সহোদর ভ্রাতা, জামাতা! বা ভাগিনেয়কে 

শুচি অবস্থায় কার্ধ্য করিবার ভার দিলে সেই কার্ধ্য নিজেরই করা হয়; 
কিন্ত অণুচি অবস্থায় কাহাকেও ভার দেওয়৷ শান্তর বিরুদ্ধ ; অশুচি অব- 

স্থার পুরোহিত বা গুরুকে স্বয়ধ্ধুত ( স্বেচ্ছাপ্রবুত্ত) হইয়! সেই কার্ধ্য 

করিতে হইবে। মধুর প্রতিনিধি গুড়, সর্ধদ্রব্যের প্রতিনিধি যব, ঘ্বৃতের 
প্রতিনিধি তিল-তৈল, সমস্তফুলের প্রতিনিধি দুর্বধা বা আতপ তও্ল, 

কুশের প্রতিনিধি কেশে, সর্ববান্থের প্রতিনিধি ঘণ্টা এবং সর্ব উপচারের 

+ যতিধর্থ্ে বর্ণিত আছে--রসম্রাব হইতে আবস্ত নি কোনরূপ 

নিত্য কর্ম করিতে নাই। 



বি, আরিককত্য ৪ম 

প্রতিনিঘি জল *% । প্রতিনিধি ব্য নিবেদন করিবার সময় গুল 
দ্রব্যেরই নাম উল্লেখ করিতে হয়! বথা-স্বতের প্রতিনিধি স্থলে 
“ইদৎ তিল-তৈলম্* ন। বলিয়া “ইং ঘ্বৃতম্ঠ বলিতে হইবে। 

নিভ্য ইনমসিতিক ও কাম্য কম্ম 

যে কর্থের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে তাহাকে নিত্যকর্পশ বলে। বথা-- 

প্রাতঃক্কত্য, প্রাতংঃগান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি । কোন মাস, ভিথি ঝা 

নক্ষত্রে বিহিত নহে, অথচ পিত্রা্দি মরণ নিষিত্তক বা গ্রহাদিহচিত 
ছুঃসহ রোগাদি নিমিত্তক যে কাঁধ্য করা হয়, তাছাকে নৈমিত্তিক কর্ছ 

বলে। নিত্যকর্শ সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত; বথা--প্রাতঃক্কতা, 

পৃর্ধাতুকৃত্য, মধ্যারৃত্য, অপরাহ্ুরুত্য, সায়াহ্ুরুত্য ও রাত্রিক্ৃত্য । কেবল 
কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ কোন কামনা করিয়া যে কর্মের অনুষ্ঠান 

করা যায়, তাহাকে কাম্য কর্ম বলে। 

* সর্বোপচারদ্রব্যাণামলাভে ভাবনৈব হি। 
নির্শলেনোদকেনাথ পুর্ণ তেতাহ নারদঃ ॥ 

(রোঘবভট্ধৃত) | 
অলাভে সর্বপ্রব্যাণামুদকেনাপি পুজিতঃ। 

যো দদাতি শ্বকং স্থানং স ত্বয়াকিংন পুজিতঃ ॥ 

(নুলিংহপুরাণ)। 



দ্বিতীয় অধ্যায় 
সন্ধ্যাবিষি 

সম্যক্রূপে পরব্রঙ্গের ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা বা উপাসনা করার নাম 

সন্ধ্যা। দিন ও রাত্রি, দ্বিধাবিতক্ত দিবার পূর্বাহ ও অপরাহ্ণ 

এ্রতভুভয়ের সন্ধিষ্ছলে € ঘিলন সময়ে ) উপাসনা করা হয় 

বলিয়াই ইহার নাম নন্ধ্যা *। নন্ধ্যা ত্রিকালব্যাপী। প্রথমতঃ 

:* খাবিগণ সন্ধ্যা শবে অর্থ তন প্রকারে প্রাতপাদন করিয়াছেন। যথা__ 
মহামুনি ব্যাপদেব বলিয়াছেন-- 

উপাস্তে সন্থিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ। 

তামেব লন্ধ্যাৎ তন্মাতু প্রবদস্তি মনীবিণঃ ॥ 

অর্থাৎ দিন রাত্রির সন্ধি সময়ে যে।উপাসন! কর! হয়, মনীধিগণ 

তাহাকেই লন্ধ্যানামে অভিহিত করিয়া থাকেন। 

মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষ বলিয়াছেন-_ 
অহোরাজ্রস্য যঃ সন্ধিঃ সুর্যানক্ষত্রবর্জিতঃ। 

স| চ সন্ধ্যা সমাধ্যাত। মুনিভিস্তত্বদর্শিভিঃ। 

অর্থাৎ দিবাভাগ ও রাত্রির নক্ষত্রশূন্ত সন্ধিস্থলকেই খবিগণ সন্ধ্যা! 
বলিয়া থাকেন। 

যোগী যাজবন্ধ্য বলিয়াছেন--_ 

সন্ধো সন্ধ্যামুপাসীত নাম্তগে নোগগতে রবৌ। 

ঈ্র্থাৎ সন্ধ্যার উপাঁসন। সন্ধি সময়েই করা কর্তব্য । সুর্য অস্তগমন 

কুঙ্চিলে এবধ কুয্যোদয হইবার পর সন্ধ্যা করিতে নাই। 



বিশুদ্ধ আফিষকত্য ৫. 

রাত্রির শেষ একদগ ও দিবার প্রথম একাও এই প্রথম অ্ধি, 

এই সময়ে প্রাতঃসন্ধার উপীসনা করা হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাতঃ 

সন্ধ্যাকাল। ঘিধাবিভক্ত দিবার পূর্বাহ্তর ও অপরাহ্রের সংযোগ 

ক্ষণের পূর্বাপর ছইদণ্ড কাল মধ্যাহ্ন সময়-মধ্যাহ্চ সন্ধ্যার, 
উপাসনা! করা হয় বলিক়াই প্র সময়টাকে মধ্যাঙ্ত সন্ধ্যাকাল 

বলা হয় এবং দিবসের শেষভাগে অর্থাৎ হুর্যযান্তের পুর্বে 

একদণ্ড ও পরে একদও এই হই দণ্ড সায়ংকালীন সন্ধিস্থল, এই সময়ে 
সায়ংসন্ধ্যা করা হয় বলিয়াই ইহাকে সায়ৎসন্ধ্যা কাল বলে। 

সন্ধ্যাকালে উপান্ত দেবতাকে ( সবিভুরূপ পরব্রঙ্গকে ) সন্ধ্যা বলা হয়। 

যদিও জীশ্বর সর্বদা সকল পদার্থের অন্তরে বি্কমান আছেন, যদিও 

যনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি সকলপ্রকার জঙ্গম ও পর্বত, বৃক্ষ, লতা 

প্রভৃতি সমুদায় স্বাবরই তন্ময়, তথাপি তাহার উপাসনা করার 

প্রয়োজন আছে । যোগী যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন__ 

গবাং সপিঃ শরীরস্থৎ ন করোত্যঙ্গপোষণম্। 

নিঃশ্তৎ কর্মাসংযুক্তৎ পুনস্তাসাৎ তদৌষধম্ ॥ 
এবং স হি শরীরস্থঃ সপিবৎ পরমেশ্বর | 

বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু ॥ 

অর্থাৎ ছুগ্ধের অন্তর্গত ঘ্বত গাভীর শরীরে মকল সময় বর্তযান 

থাকিয়াও তাহাদের অঙ্গপুষ্টি করে না, কিন্তু প্র ছুগ্ধ তাহার শরীব 

হইতে কার্ধ্য-বিশেষ দ্বারা বহির্গত হইয়! ঘ্বতরূপে পরিণত হুইয়া ক্ষতি 
রোগের শাস্তির নিমিত্ত ওঁধধরূপে পরিণত হইলে তাহাদের ঘেবপ 
উপকারক হয়, সেইরূপ জগদীশ্বর র্বীবের শরীরে অবস্থিত 

খাঁকিলেও উপাসন! ভিন্ন মানব লকলের হিতসাধন করিতে সক্ষম লহেন 
অর্থাৎ মঙ্গলসাধন করেন না। 

অতএব প্রাতঃকালীন, মধ্যাহকাীন ' এবং 'লারবকালীন ' বন্ধ্যা, 



৫২ বিশুদ্ধ আকিককত্য 

প্রাতর্পধ্যাহসায়ং-কালভেদে বথাক্রমে তিনবার উপাসনা করা একাজ, 
কর্ধব্য। সকলেরই নির্দিষ্টকালে সন্ধ্যা করা উচিত। নিয়মিত সময়ে 

সন্ধ্যা না করিতে পারিলে প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ দশবার গায়ত্রী জপ করিবার 

পর সন্ধ্যা করিবে । সংক্রান্তি, পুর্ণিমা, অমাবস্যা, ঘ্াদ্রশী এবং শ্রান্ধবাসরে 

সার়ংসম্ধ্য! কর! উচিত নহে, ব্রাহ্মণ্যশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এইজন্ 
সাধ্যানুসারে তদন্কল্প অন্ততঃ দশবার গায়ত্রী জপ করা কর্তব্য। 

জনন।শৌচ ও মরণাশৌচ হইলে সন্ধ্যা করিবে না, কিন্তু রূপ সাধ্যানথুদারে 

ঘনে মনে গায়ত্রী জপ করা কর্তব্য । তান্ত্রিক সন্ধ্যা কোনদিনই নিবিদ্ধ নহে। 

দ্বিজাতিগণ সন্ধ্যার সময় অতিবাহিত হইলে বৈদিক সন্ধ্যায় দশবার গায়ত্রী 

জপ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন । যাহারা কেবল তান্ত্রিক সন্ধ্যার অধিকারী 

তাহারা সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হইলে ইষটদেবতার গায়ত্রী দশবার জপ 

করিবার পরে সন্ধ্যা করিবেন। বেদব্যাস সংহিতা প্রমাণিত 

হুইয়াছে ধে,__ 
সন্ধ্যাকালে ব্যতীতে তু ন চসন্ধ্যাং সমাচরেৎ। 

গায়ত্রীং দশধ। জণ্ত,। পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেত ॥ 

অর্থাৎ সন্ধাকাল উত্তীর্ণ হইলে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করা উচিত নহে, 

কিন্তু দশবার গায়ত্রী জপ করিবার পর সন্ধ্যা করিবে। 

যখন সন্ধা! করিবে তখন কাহারও সহিত কথা কহিবে না, কথা 

বলিলে বা হাই তুলিলে, হাচি বা থুথু ফেলিলে, অধোবাযু পরিত্যাগ 

করিলে, নিদ্রাকর্ষণ হইলে, বিষুুনাম স্মরণ করিয়| দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। 

ভ্রবশতঃ পূর্ব সন্ধায় বিশ্ব হইলে পরে সেই সন্ধা! সম্পন্ন করিবার পর 
তৎকালীন অন্ত সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে । যদি কোনক্রমে একদিন সন্ধ্যা 

কর! না হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উপবাদ করিবে ও বথাশক্তি 
গঁত্রী জপ করিবে এবং স্রাঙ্ষণ ভোজন করাইবে; অথবা ভোজন 
স্্ন্যের উচিত মুঝ্য আাক্ষণকে প্রদান করিবে। 



বিশুদ্ধ আফ্ফস্কত্য €৩ 

ূর্ধমুখ ' হইয়া! প্রাতঃসন্ধ্যা, পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া মধ্যাঞ্চ 
সন্ধ্যা এবং বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া সায়ংসন্ধ্য। করিবে । 

গু উচ্ঙ্গলারণ 

সর্বমন্ত্রপ্রয়োগেবু ওমিত্যাদৌ প্রযুজ্যতে। 
তেন সম্পরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবস্তি হি ॥ 
বন্নযনধশাতিরিক্রঞ্চ যচ্ছিদ্রং বদজ্ঞিয়ম্। 

যদমেধ্যমশ্ুদ্বঞ্ যাতযামঞ্চ যন্তবেৎ। 

তদোক্কার প্রযুক্তেন সর্ধঞ্চাবিফলৎ ভবেৎ ॥ 

€ধোগী যাঃ) 

মস্ত্রোচ্চারণের পুর্বে গুকার প্রথমে উচ্চারণ করিতে হয়, কারণ মন্ত্রের 
'আদিতে গুকার উচ্চারণ করিলে মন্ত্রগত সকল দোব বিনষ্ট হয়। 

গুকার মাহাত্সা 

ওকারের উচ্চারণই ব্রন্গের চিন্তা বা ধ্যান বলিয়া পরিগণিত । ও 

এই একাক্ষরই পরক্রচ্ম। যথা--- 

৩ তৎনদিতিনির্দেশো! ক্রহ্মণন্ত্রিবিধঃ স্বৃতঃ | 

্রাঙ্গণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ 
তশ্মাদোমিত্যুদ্বাহৃত্য বজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ 1 

প্রবর্তৃস্তে বিধানোক্তাঃ সততৎ ব্রচ্মবাদিনাম্ ॥ গীতা 

“ও তৎ সৎ এই তিনটা শব পরব্রন্দের নাম। ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ এ 

'তিনটার দ্বারা পূর্বেই স্থষ্ট হইয়াছে । অতএব ব্রহ্মবাদীরা গুঁকার এই শব্দ 
উচ্চারণ করিয়া! যথাবিধি তপস্যা, যজ্ঞ, দানাদি কার্ধ্য সম্পাদন করিয়। 

'থাকেন। 

অ, উ, ম্ এই তিন বর্ণের সংযোগে ৩ শব্ের উৎপত্তি। ক্রুতিতে 
বর্ণিত আছে-_“আ্ত্রন্মা, “উ্বিষু। এবং 'মাশ্যহেশ্বর। অতএব 
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ও শবের অর্থে ব্র্গা বিষুণ মহেশ্বররূপ পররন্গকে বুঝা ষায়। মগ 

বলিয়াছেন-_ 
অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতি: । 

বেদত্রয়াপ্লিরছহদ্ তৃভূবিঃ স্বরিতীতি চ॥ 

ব্রহ্মা খক্, যঙ্ঃ, সাম এই তিন বেদের শ্রেষ্ঠাংশ যথাক্রমে অ, উ, ম্ 

এই তিনটি ও ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ এই তিনটা অক্ষর দোহন দ্বারা বাহির 

করিয়াছেন, যথা__ 
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামং পরং তপহ। 

সাবিত্র্যাস্ত পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যৎ বিশিষ্যতে ॥ 
ওঁ এই একাক্ষরই পরব্রহ্গ, প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ তপস্ত সাবিত্রীই উৎকৃষ্ট মন 

এবং মৌনাবলম্বন হুইতে সত্যবাক্য কথনই উত্তম, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য 
কিছুই নাই। 

সন্ধ্যা করার ফল 

ধম বলিয়াছেন-_ 

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততৎ সংশিতব্রতাঃ । 

বিধৃতপাপাস্তে যাস্তি ব্রহ্দলোকং সনাতনম্ ॥ 

বাহার নিয়মাবলম্বী হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া শাকেন, 
তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রন্মলোকে গমন করিয়। 

থাকেন । 

মধ বলিয়াছেন _- 
ন তিষঠতে ষঃ পূর্ববাং নোপান্তে ষশ্চ পশ্চিমাৎ। 
স শুদ্রবদ্ বহিষষার্যযঃ সর্বথা দ্বিজকর্্মণঃ | 

যে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যার উপাসনা! না করে, সে ব্রাহ্মণ 

বস সেই ব্রাঙ্গণকে খ্িজাতির সকল কার্য হইতে 

বাহিরে রাখিবে। 



“” বক সাজি 

খবরে দীর্ঘসক্ধাতাদ দীর্ঘযামূররাখু,যুই। 
প্রাজ্ঞাং বশশ্চ কীতিথণ ব্রক্মবর্চনমেব ৮ ॥ 

ধাধিগণ অধিকক্ষণ সন্ধ্যার উপাসনা করেন বলিয়াই তীাছার। 
দীর্যাযুঃ। বুদ্ধি, ইহলোকে যশ, কীতি ও ত্রক্মতেজ প্রভৃতি পাইয়া 
থাকেন । 

যাজ্বন্ধা বলিয়াছেন-_ 

নিশায়াৎ বা দ্বিধা বাপি যদজ্ঞান কৃতৎ ভবেৎ। 

ব্রিকালসন্ধ্যাকরণাৎ তৎসর্বং বিপ্রনশ্থাতি ॥ 

রাত্রিকালে কিংবা দিনমানে অজ্ঞানকৃত যত কিছু পাপ 

হউক না কেন, ত্রিকাল সন্ধ্যা্বারা অর্থাৎ প্রাত:, মধ্যাহ্ন, সায়ংসন্ধা! 
উপাসনা দ্বারা সে সকল পাপই বিনষ্ট হইয়া! থাকে। 

সন্ধ্যা তৃূপাসিতা যেন তেন বিষুরূপাসিতঃ | 
দীর্ঘমাযুঃ সবিনেতি সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ (যোঃ যাঃ) 

ষে সন্ধ্যা উপাসনা কবে, সে ভুবনব্যাপী পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিয়া 

থাকে । সে সন্ধ্যা দ্বারা! দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং সকল পাপ হইতে 
যুক্ত হইয়া থাকে। 

অব্য না কলার তা 

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে "অহরহ: সন্ধ্যামুপালীত+ অর্থাৎ প্রত্যহই 

সন্ধ্যার উপাসনা করিবে । দ্বিজাতিগণ শ্রুতির শ্সন্্রশামন মানিয়! ন! 

চলিলে, তাহাদের ঘোরতর পাপ হয়। অতএব সন্ধ্যা উপাসনা! না 

করিলে পাপ হইবে এবং পাপী ব্যক্তির অমঙ্গল সুনিশ্চিত ১ পাপীর 

কেনিরূপ উন্নতিই হয় না, বরং তাহার অবনতি ছবস্ঠস্তাবী | 

অতউর্ধ, প্রবক্ষ্যামি লাদ্ব্যোপাষনিকং বিধিম্| 

অন: কর্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো। যত; স্ৃতঃ ॥ 

ছোন্দোগ্যপরিিশিট) 
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বিনি সন্ধ্যা উপাসনা লা! করেন, তিনি কেনিও ধর্বকর্থে অধিকারী 
হন না। | 

দক্ষ বলিয়াছেন-_ 

সন্ধ্যাহীনোহগুচিনিত্য-মনহ?ি সর্ববকর্ণাস্থ । 

যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ ন তন্ত ফলভাগ, ভবেৎ ॥ 

যিনি সন্ধা] না করেন তিনি নিয়ত অগ্ডচি; তাহার কোন ধর্ম্কর্শেছই 
অধিকার থাকে নী। তিনি কোন ধর্মকর্ম করিলেও তাহার কোন 

ফল হয় না। 

অগ্নিপুরাণে আছে-- 
সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাত! সন্ধ্যা নৈবাপুযুপাদিত| | 

জীবনের ভবেচ্ছদ্রো! মৃতঃ শ্বা৷ চাভিজায়তে ॥ 
যে ব্রাঙ্গণ সন্ধ্যার অর্থ জানেন না বা সন্ধ্যা করেন না, তিনি 

জীবদ্দশাতেই শুদ্রতুল্য থাকিয়া দেহানস্তে কুকুররূপে পুঅরায় জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকেন । 

অব্রাঙ্গণাস্ত ষট প্রোস্তা ধষিণা তত্ববেদিনা । 

আদ্যো! রাজভূতস্তেযাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী ॥ 

তৃতীয়ে। বহুষাজ্যঃ স্তাচ্চতুর্ধে। গ্রামযাজকঃ | 

পঞ্চমন্তর ভূতত্তেযাং গ্রামন্য নগরহ্য চ ॥ 

অনাদিত্যাঞ্চ বঃ পূর্ববাৎ সাদিত্যাঞ্চেব পশ্চিমাম্ 
নোপাসীত দ্বি্ঃ সন্ধ্যাৎ স যষ্ঠোহস্রাঙ্গণঃ স্থৃতঃ ॥ 

শোতাতপ) 

শাতাতপ, ছয় প্রকার অত্রাঙ্গণের কথা বলিয়াছেন। বথা-_ 

(১) রাজান্চর, (২) ক্রয-বিক্রয়কারী, (৩) বহ্যাজ্য অর্থাৎ যাহার 

অনেক যজমান আছে, (৪) গ্রামধাজী অর্থাৎ বে বারোয়ারির 

পুজা করিয়া থাকে, (€) নগরবালী ও গ্রামবাসীর ভরণীক়্ অর্থাৎ বে 
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ব্রাহ্মণ সকল জাতির নিকট বৃততিগ্রহণ করে, ণে) বে ব্যক্তি নন্ধ্যা 

উপাসনা না করে। | 

উপরি কথিত বচনান্থ্সারে অনেকেই প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে 

নিত্য কর্তবারূপে মনে করিয়া থাকেন এবং মধ্যাহ্ন সদ্ধ্যংকে কাম্য বলিয়া 

থাকেন অর্থাৎ ইহা না করিলেও চলিতে পারে, কারণ কাম্য কর্ম ন! 

করিলে কোন দোষ নাই-_অধিকস্তু করিলে পুণা লাভ হয়। কিন্তু 
এইরূপ ধারণা কর! উচিত নহে, কারণ ম্মার্ত শিরোমণি রঘুনদান আক্কি- 

তত্বে তিন প্রকার সন্ধ্যাই যে এক এবং ইহ! নিত্যকর্তব্য এ বিষয় সবিশেষ 

মীমাংসা! করিয়! গিয়াছেন । যথা-_ 
তিষ্ঠেদোদয়নাৎ পূর্ববাৎ মধ্যমামপি শক্তিতঃ। 
আসীতোড়দ্গমাঙ্গাত্ত্যাৎ সন্ধ্যাৎ পূর্ব ত্রিকৎ জপন্ ॥ 
এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ত্রাঙ্গণ্যং যদধিষ্তিতম্ । ' 

যন্ত নান্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ 

অত্র সন্ধ্যাত্রয়স্ত নিত্যত্বাভিধানাৎ-_ 

সর্মকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পাধিবেষ্যতে । 

অন্তত স্থতিকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ ॥ 
ইতি বিষুপুরাণীয়ে সন্ধ্যায়া ইত্যে কবচনান্তপাঠো যুক্তঃ । 
সর্বকালং প্রাতর্মধ্যাহুসার়তরূপকালত্রয়ে, অন্যথা তহুপাঙানং ব্যর্থ 

সাৎ। তেন ক্ষতাদাবপি সন্ধ্যামাচরস্তি। অতএব যাঁজবহ্যঃ-_ 

সর্বাবস্থোহপি যে! বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ। 
্রা্মণ্যাৎ স ন হীয়েত অন্ত্যজন্মগতোঁপি সন্ ॥ 

সর্বাবস্থো নিত্যৎ সেবাদিকর্মরতোপি যখোঁচিত-শৌচেহপ্যশক্তোহগীতি 
রত্বাকর: | 

উপান্তে সদ্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ। 

তামেব সন্ধ্যাং তম্মাস্ প্রবদস্তি মনীবিগঃ ॥ 
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দিন ও রাত্রির সন্ধিসময়ে যে উপাসন] কর হয়, পণ্ডিতগণ তাহাক্কেই 
সম্ধ্য। বলিয়া! থাকেন। সম্যক ধ্যান (চিস্ত! ) অর্থাৎ যথাবিধি পরযেশ্বরের 

উপাসনা, ইহাই সন্ধ্যা শবের অর্থ। 

গণক্সপ্রীর উচ্ঙারণ 

শু ভূভূ্বঃ শ্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি । ধিয়ো য়ো' 
নঃ প্রচোদয়াৎ ও) এই খক্ গায়ত্রীছন্দোবদ্ধ সবিতি দেবের উপাসনা মন্ত্র 

ইহাকে সাবিত্রী গায়ত্রী কহে। অষ্টাক্ষরী ত্রিপাদেই গায়ত্রীর ছন্দ ; কিন্তু এই 
সাবিত্রী গায়ত্রী ত্রিপাদ বিশিষ্ট অথচ ইহার প্রথম পাদে সাতটা অক্ষরে 

নিবদ্ধ আছে। এই জন্য এ মন্ত্স্থিত প্রথম পাদের “বরেণ্য” স্থলে 

“বরেণিয়ং” উচ্চারণ করিবার বিধি আছে । কারণ বৈদিক ছন্দোগ্রস্থে 

মাত্র এইরূপ মন্ত্রের নিমিত্ত শ্বতন্ত্র একটা সুত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে যে “ইয়াদি- 

পুরণঃ” অর্থাৎ পাদ পূরণের জন্য “য” ফলা স্থলে “য়” উচ্চারণ করিতে 

হইবে এবং “ব” ফলা স্থানে “উব”ঃ উচ্চারণ করিতে হইবে । গায়ত্রী 
কবচেও এইরূপ অক্ষর রহিয়াছে । 

গাক্সত্রী মাহাজ্স্য 

মচ্চু বলিয়াছেন__ 
| ওক্কারপুর্বিকান্তিতো মহাব্যাহৃতয়োহব্যস্াঃ । 

ত্রিপদ্দ! চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণে! মুখম্ ॥ 

এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহতিপুর্ববিকাম্। 
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্ বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে ॥ 

সহমকত্বত্ভ্যন্ত বহিরেতৎ ত্রিকং ছিঃ । 
মহতোহপ্যেনসে। মাসাৎ ত্বচাহিরিব যুচ্যতে ॥ 

যোহধীতে হহন্তহন্তেতাং ত্রীণি বর্ধাণ্যতক্ত্িতঃ। 
সব্রন্গ পরমজ্যোতি বাঁযুত্তঃ স মুত্তিমান্॥ 



ভপেনৈব তু যংসিধোদ্ ত্রাঙ্মণো নার সংশয়ঃ | 
কু্যযাদন্তত্ বা কুধ্যান্ মৈতো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ 

গুকার ও মহাব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী ব্রহ্মার মুখ স্বরূপ অর্থাৎ গাত্বত্রী 

জপই ব্রক্ষপ্রাপ্তির ঘবারত্বরূপ | 

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার সময় প্রণব ও ব্যান্ৃতিযুক্ত গায়ত্রীর জপ করেন, 

তিনিই বেদপাঠ জনিত ফললাত করেন | সন্ধ্যার সময়ে বা অন্ত সময়ে 

গ্রামের বহির্ভাগে, নদীতীরে অথবা অরথ্যাদি স্থানে প্রত্যহ এক সহ 

গায়ত্রী জপ করিলে এক মাসের ভিতরেই সর্প যেরূপ খোঁলসমুক্ক হয়, 

সেইরূপ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। বে ব্যক্তি তিন বৎসর 
কাল আলন্ত পরিত্যাগ করিয়া গায়ত্রী জপ করেন, তিনি বায়ূতুল্য যথেচ্ছ 

বিচরণ করিতে সক্ষম হন এবং পরে ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পরব্রক্ষকে লাভ 

করেন। ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি ক্রিয়া করুন আর নাই করুন, কেবলমাত্র গায়ত্রী 

জপ করিয়াই পরব্রহ্ধ সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হন। যে ব্রাহ্গণ এইকূপে 
পরক্রহ্গ লাভ করেন তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। 

কুর্পুরাণে আছে-_ 

গায়ত্রীষ্চেব বেদাংশ্চ তুলয়! সমতোলয়ন্। 
দেব! একত্র সাঙ্গাংস্ত গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিত ॥ 

দেবতাগণ গায়ত্রী এবং চারি বেদকে সমতুল্য . জ্ঞান করেন। কারণ 

যখন গায়ত্রী এক পাল্লায় এবং ষড়ঙ্গনহ চারিবেদ অন্য পাল্লায় তৌল হয় 
তখন উভয় পাল্লাই সমান হইয়াছিল । 

ব্যাসদ্বেব বলিয়াছেন-_ 

দশভিজ্ক্সিঅনিতং, শতেন তু পুরাকৃতম্। 
ত্রিকন্মজৎ সহল্রেণ গাদ্ত্রী হস্তি কিবিষম্ ॥| 

গায়ত্রী দশবার জপ করিলে ইহজম্মকৃত, শতবার জপ করিলে 



বিশুদ্ধ আহককতা 

পূর্বহন্মকূত এব" সহশ্রবার জপ করিলে তিন জন্মের যাবতীয় পাপ 
বিনষ্ট হয়। 

তৈত্তিরীয় সংহিতা £-_ 

ওঁদান্তমস্তং যাস্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ কুর্বন্ ব্রঙ্ষণো বিদ্বান সকলং 
ভদ্রমশ্রুতে ।  অসাবাদিতো। ক্রদ্দেতি। বদ্ধৈব সন্ ্রদ্মাভ্যেতি য 
এবং বেদ। | 

প্রাণায়ামাদিকৎ কুর্বন যথোকুনামরূপোপেতং সন্ধ্যাশব্স্য বাচ্যং 

আদিত্যং ব্রদ্মেতি ধ্যায়ন্ ব্রাহ্মণঃ ওঁহিকমা মুত্রিকঞ্চ সকলৎ ভদ্রম অশ্নুতে। 

ষঃ এবমুক্ত-ধ্যানেন শ্ু্ধান্তঃকরণে| ক্রহ্মসাক্ষাৎ কুরুতে স পুর্বমপি ব্রদ্ষেব 

সন্ প্রজ্ঞাবান্ চিরজজীবিত্বং প্রাপ্তো যথোক্তজ্ঞানেন অক্ঞানোপশমে ব্রহ্ধৈব 
প্রাপ্তি ॥ (ভাষ্য) 

বে ব্রাহ্মণ প্রাণায়ামপুর্ধবক বথোক্ত নামরূপ সন্ধ্যা শব্দ বাচ্য 

আদিত্যকেই ব্রহ্মরূপে ধ্যান বা চিস্তা করেন, তাহার এ্রহিক এবং পারত্রিক 
সকল প্রকার মঙ্গল হইয়া থাকে এবং উক্ত প্রকার ধ্যান দ্বারা যিনি ব্রদ্দের 

সাক্ষাৎ লাভ করেন তিনি স্বয়ং পূর্বেই ব্রন্মা হন, অনস্তর মহাজ্ঞানবান্ ও 
চিরজীবী হইয়। এ প্রকার জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতা। বিদুরিত হইলে তিনি 
সেই ব্রদ্ধকেই পাইয়া! থকেন। 

গাক্সজ্রী শব্দার্থ 

প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাছুপপাতকাৎ। 

' গায়ত্রী প্রোচ্যতে তন্মাৎ গারস্তৎ ত্রা়তে যতঃ ॥ 

যে ব্যক্তি গান অর্থাৎ জপ করে তাহাকে ধিনি প্রতিগ্রহ দোষ (দান 

গ্রহণ ), অন্নদোষ ও উপপাতকার্দি পাক হইতে ত্রাণ করেন, তিনিই 
শাক্ষিত্রী নামে বিখ্যাত । | 



বিশুদ্ধ আহিফরুতা ৬১ 

গাক্ষজ্রীর অর্থ 
যিনি গু (অ, উ, ম,) অর্থাৎ জগতের স্যঙ্টি স্থিতি প্রলয়ের জন্ত, 

্রন্মা বিষুঃ ও মহেম্বররূপ ধারণ করেন, যিনি ভু ভূখিঃ স্বঃ অর্থাৎ 

ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থই ধাহার মুর্তি, যিনি বন্পেণ্য অর্থাৎ তাপত্রয় 

শাস্তির জন্ত ও সংসার হইতে নিস্তার লাভের জন্ত প্রীর্থনীয় এবং যিনি 

আমাদের বুদ্ধিকে পুরুার্থবিষয়ে পরিচালনা ' করিতেছেন, সেই দেব 
সবিতার অর্থাৎ জগন্লিন্মাণাদিরূপ ক্রীড়াশীল পরমেশ্বরের ভর্গঃ অর্থাৎ 

তেজ আমি চিন্তা করি। 

গায়ত্রী কব্চ 

(গায়ত্রী জপের পর পাঠ করিতে হইবে ) 

অস্য শ্রীগায়ত্রীকবচস্য ব্রঙ্গবিষু্মহেশ্বরা খাবয়ঃ, খগ.যজুংসামাধর্ববাণি 

চ্ছন্দাংসি, পরব্রহ্মরূপিণী শ্রীগায়ত্রীদেবতা, প্রণবে। বাঁজং, ভঙ্গ শক্তি 

ধিয়ঃ কীলকৎ, মম নিত্যাননৈদশ্বধ্যসৌথ্যদ্বারা ব্রদ্দৈক্যভাবনাসিদ্ধ্র্থে 
পাঠে বিনিয়োগ: 

ও তৎকারঃ পাতু মুদ্ধানং সকারঃ পাতু ভালকম্। 
চক্ষুবী মে বিকারন্ত শ্রোত্রে রক্ষেতুকারকঃ ॥ ১ 

নাসাপুটে বকারম্ত রেকাশ্চ কপোলকৌ । 

ণিকার ওঠদেশে তু অধরে য়ং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২ 

আস্যমধ্যে ভকারস্ত গৌকারশ্চিবুকং তথা । 
দেকারঃ কদেশে তু বকারঃ স্বন্ধদেশতঃ ॥। ৩ 
স্যকারো দক্ষিণং হস্তৎ ধীকারো! বামহষ্তকম্ | 
মকারো হৃদয় রক্ষেদ, হিকারে! জঠরৎ তথা ॥ ৪ 

ধিকারো৷ নাভিদেশে তু য়োকারস্ত কটিং যম । 
গুহং রক্ষতু য়ো-কার উর রক্ষেন্গঃকারকঃ ॥ ৫ 



ষ্ড২ বিশুদ্ধ আক্িকরুত্য 

প্রকারে! জানুনী রক্ষেঞ্জ জজ্যে চোকারক স্তথা ৷ 

গুল্ফৌ রক্ষেদ্দকারন্ত যাৎকারঃ পাতু পাদকে | ৬ 
ইত্যেতৎ কথিতৎ গুহ বাধাশত-নিবার্ণম্ । 

জপারভ্তে চ হৃদয়ং জপাস্তে কবচৎ পঠেৎ ॥ ৭ 

স্্রী-গো-্রহ্ষবধো যস্য পঠিত! ক্ষীণপাতকঃ | 
মুচ্যতে সর্ধপাপেভ্যো ব্রহ্গলোকে মহীয়তে ॥ ৮ 

ইতি গায়ত্রীকবচৎ সমাধম। গু তৎসৎ গু ॥ 

গাক্সভ্ৰী কব্ষচ (২) 

ও গায়ত্রী পুর্ধতঃ পাতু সাবিত্রী পাতু দক্ষিণে । 
্রচ্মসন্ধ্যা তু মে পশ্চাছুন্তরে তু সরস্বতী | 
পাবকী মে দ্রিশং পাতু পাবকী জলশায়িন্লী । 

যাতুধানী দিশং রক্ষেত বাতুধাঁনী ভয়ঙ্করী ॥ 

পাবমানী দিশেং রক্ষেৎ পাপানাঞ্চ বিনাশিনী | 
দ্িশং রৌদ্রী সদ! পাতু রুদ্রাণী রুদ্ররূপিণী ॥ 
উদ্ধং ব্রহ্মানী মে রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষুবী তথা । 
এবং দশ দিশোরক্ষেত সর্বাঙে ভূবনেশ্বরী ॥ 

তৎপদৎ পাতু মে পাদং জজ্গে মে সবিতুঃ প্দম্। 

বরেণ্যৎ কটিদেশস্ক নাভিং ভর্গস্ততঘৈব চ ॥ 
দ্বেবস্য হৃদয়ৎ পাতু ধীমহীতি গলং তথ|। 
ধিয়ো য়ো! ইতি মে নেত্রং নঃ পদন্ধ ললাটকম্ | 
এবং পাদাধিমুর্ধান্তৎ মৃদ্ধানং মে প্রচোদয়াং | 
ইদস্ত কবচৎ পুণ্যৎ হত্যাঞফোটিবিনাশলম্ ॥ 
চতুযেষ্টিকল! বিদ্যা পুর্ববপাপপ্রণাঁশিনী ॥ 
জপারন্তে চ গাবত্রী' অপাস্তে ফবচং পঠেৎ। 
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গোস্দ্রী-ত্র্ধবধাদীনি মিঅ্দ্রোহাদিপাতকৈঃ | 
সুচ্যতে সর্ধপাপেড্াঃ পরং অঙ্গাধিগচ্ছতি | 

ইতি প্রীনারদ-ব্রক্ম-সংবাদে গায়ত্রীকবচৎ সমাগুম্। 

গাক্ত্রী-শাঞপোদ্ধার 

(গায়ত্রী জপের পূর্বে পাঠ্য ) 

গায়ত্র্যা ব্রচ্ষশাপবিমোচনমন্ত্স্য ব্রঙ্গধধির্ীয়ত্রীচ্ছন্দে। ব্রচ্গ-দেবতা 

ব্রক্ষশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ | 

ও গায়ত্ি ত্বৎ যদব্রক্ষেতি ব্রচ্গবিদো বিহুত্বাম। পরহ্াস্তি ধীরাঃ 
সুমনসো বা। গায়ত্রি! ত্বৎ ব্রঙ্গশাপাদ বিমুক্তা ভব ॥ ১ 

গায়ত্র্া বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্তরস্য বশিষ্টঞবিরমুই,প. ছন্দো। ব্রন্ম-বিষুরুত্রা 
দেবত। বশিষ্ঠশাপবিযোচনে বিনিযোগঃ | 

ও" অর্কজ্যোতিরহৎ ব্রদ্ধা ব্রহ্মজ্যোতিরহৎ শিবঃ। 

শিবজ্যোতিরহং বিষুঃ-বিষুজ্যোতিরহৎ শিবঃ। 

গায্ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ, বিমুক্তা' ভব ॥২ 

গায়ত্রয বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্তরন্ত বিশ্বা মিত্র-খষি-রগু্ূপ ছন্দে গায়ত্রী 
দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ | 

ও" অহ! দেবি! মহো দেবি ! বিদ্যে সন্ধ্যে সরদ্বতি। 

অঞ্জরে অরে চৈব ব্রক্ষযোনি নমোহস্ত তে। 

গায়ত্রী তং বিশ্বামিত্রশাপাদদ, বিমুক্ত1। ভব ॥ ৩ 

অনস্তর শিখাবন্ধন কর! একান্ত আবশ্তক এবং সর্ধর্দা বঞ্জোপধীত 

ধারণ করিধষে। কারণ শিখাবন্ধন ও যঞ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া যাহা করা 

যাক, তাহা না করান্বই সমান অর্থাৎ তাহাতে ফোন ফল হর না। 

(শিখাবন্ধন ২৪ পঃপ্রষ্টব্য ) 
অতঃপর তিলকধারণ আচমন ও বিবু শ্ররণ করা শান্বিদ্ধি| 
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ফোন দৈব কর্ম কিংব। পিতৃকর্্ম করিতে হইলে প্রথমেই আচমন করার 

বিধি আছে । আচমন না! করিলে কোন কার্যেই অধিকাপপ জন্মে না এবং 

করিলেও তাহা নিক্ষল হয় ( আচমন গ্রকরণ ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। 

সামনধদি-সন্ধ্যা 

( উপনীত সামবেদী ব্রাঙ্গণগণ এই সন্ধ্যা করিবেন )। 

গুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ববক হইবার আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ এবং 
জলগুদ্ধি ও আসনগুদ্ধি করিয়া নিষ্মলিখিত ছয়টা মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্তকে 
এক একবার জলের ছিটা দিবে। এই প্রক্রিয়াকেই মার্জন বলে। 

সাজ্জল 
ও শপ আপো! ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্বনৃপ্যাঃ। 

শর: সমুদ্রিয়া আপঃ শমু নঃ সন্ত কৃপ্যাঃ ॥ ১ 
ও" ভ্রপদাদিব মুমুচান+ স্থিশ্নঃ দ্নাতে। মলাদিব। 
পুত পবিত্রেণেবাজ্য-মাপঃ শুস্বন্ত মৈনসঃ ॥ ২ 

ও" আপে হি ঠা ময়োভ্ব-স্তা ন উর্জে দধাতন। 

মহে রণায় চক্ষসে ॥ ও 

অনুবাদ ।-_মরুদেশস্থ জল আমাদের মঙ্গলদায়ক হউন ! জলময় 

দেশস্থ জল আমাদের কল্যাণদায়ক হউল। সমুত্রন্থ জল আমাদিগের 

নঙ্গলকারক হউন, এবং কুপোস্তব জল আমাদের মঙ্লজনক হউন 1১ 
অনুবাদ ।-ঘর্খাক্ত ব্যক্তি বুক্ষমূল আশ্রয় করিয়া যেরূপ ঘর্থ 

হইতে বিযুক্ত' ইয়, মান করিলে যেরূপ শারীরিক মল হইতে বিমুক্ত হওয়া 
যায়, সংস্কার বিধি দ্বারা ত্বত যেরূপ পবিত্র হর, তত্ুপ অলসমূহ আমাকে 

পাপ হইতে পবিত্র করুন 1২ | 

অন্গুন্না্দ 1-হে জল সকল, যেহেতু তোমরা! আুখদায়ক কও, সেই 
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ও ফেব: শিবতমেো রস-স্তত ভাজরতেহ নং। 

উশতীরিব মাতরঃ ॥॥ ৪ 

ও” তম্মা অরং গমাম বো, যন্ত ক্ষয়ার জিন্বথ। 

আপে বনয়থা চ নঃ ॥ ৫ 

ও" গুতঞ্চ সত্যঞ্চাতীদ্বা-তুপসোধ্ধ্যজায়ত । 

ততো রাত্রাজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণব: ॥ 

ও" লমুদ্রাদর্শবাদধি, সংবৎনরো৷ অজান্নত | 

অহ্বোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্ব্য মিষতো বশী ॥ 

ও হুর্য্যাচন্্রমসৌ ধাতা1, বথাপুর্বমকল্পয়ৎ | 

দিব পৃথিবী-ঞাস্তরিক্ষ-মথে] স্বঃ নেব?) || ৬ 
তি. লে পচ এরর 

হেতু তোমরা আমাদিগকে ইহলোকে অন্রভোগে এবং পরলোকে সেই 
হত ও রমণীয় ব্রহ্মদর্শনে অধিকারী কর ।৩, 

অন্ুন্বাদ ।- পুত্রহিতৈষিণী জননীসকল যেকপ শ্বীয় স্তন্তয়স 
পান করাইয়! পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়! থাকেন, তত্দ্রাপ হে জলনকল, 

ইহকালে তোমরাও আমাদিগকে তোমাদের মঙ্গলময় রলভোঁগে অধিকারী 
কর।৪ 

অনুবাদ ।--হে জললকল, তোমরা! তোমাদের যে রস দ্বার! 

জগতের মফলম্থানে সকল পদাথকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, সেই রসন্বার 

আমরাও ফেন পরিতৃপ্ত হই, এবং তোমরাও আমাদিগকে সেইরূপ রসভোগে 
অধিকারী ফর । ৫ 

অনুষ্া ।-_-মহাপ্রলন়ে খত ও সত্যন্বক্প পরব্রক্মই কেবলমাত্র 
বিদ্যধান হিলেন এবং সেই সময় সমস্তই গাঢ় অন্ধকারময় ছিল। অনন্তর 
সর্ঘতোভাবে ফলোন্ুখ অদৃষ্ঠ নিবন্ধন (অর্থাৎ জীবের প্রাক্তন কর্্মহেতু 
সৃষ্টির মূল শ্বন্ধপ জলপুর্ণ সমুদ্র উৎপর় হইল। তৎপরে সেই প্রলয় 
পয়োধি জল হইতে প্রকাশমান জগতের নির্মাণে সমর্থ ব্রঙ্গা জক্সিলেন। 



প্রাণাক্াম « 

পুরক, কুষ্ঠক, রেচক এই তিনগ্রকার প্রক্রিয়! করার নামই প্রাণায়াষ। 

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধানৃষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসিক টিপিয়া ধরিয়া পরে বাম 
নাসিক দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করার নাম পূরক। দক্ষিণ নাসিক! 
টিপিয়া রাখিয়াই অনাঁমা ও কণিষ্ঠা বারা বামনাস! টিপিয়া ধরার নাম 

কুম্তক। দক্ষিণ নাসা হইতে অন্ুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে শ্বাস 
ছাড়িয়া দেওয়ার নাম রেচক । 

আপনার চতুর্দিকে জল বেষ্টন করিয়া__ 
ওকারস্য ব্রহ্ষধাধিরগীয়ত্রীচ্ছন্দোহগরিদেবত। সর্ধকর্মীরস্তে বিনিয়োগঃ | 

সপ্তব্যাহত্তীনাং প্রজাপতিখষি গায়ক্র্ফচিগনু্ট ববুহতী-পত্ক্রি-তরিষ্টব্- 
জগতাশ্ছন্দাংলি, অগ্রি-বাযু-সর্ধ্য-বরুণ-বুহস্পতীক্ত্র-বিশ্বদেবা দেবতা: 

প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ | গায়ত্রা বিশ্বামিত্রধষি গাঁয়ত্রীচ্ছদঃ সবিত! 

তিনি পূর্ব পূর্ব স্ষ্টির ম্যায় দিবাপ্রকাশক ুর্ধ্য এবং রজনী প্রকাশক 

চন্্রকে হৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল। এই প্রকারে 

দিন ও রাত্রি ভওয়ায় সংবতসরের সৃষ্টি হইল। অতংপর বঙ্গ! ক্রমে ক্রমে 
পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের স্য্টি করিলেন । ৬ 

অনুবাদ ৷ প্রাণায়ামে যে গুঁকার, সপব্যাতি, গায়ত্রী ও 
গায়ত্ীপির় উদ্চারিত হয়, সেই ওক্কার মন্ত্রের খাবি ব্রঙ্গা, ছন্দ; গায়ত্রী 

পপ পাশাপাশি প্লাস স্পা পা শীলা পা পলাশী 

্ পূরক, কুম্তক ও রেচক এই তিন প্রকার প্রাণায়াম। নামিকা ধারা 
আকৃষ্ট নিঃশ্বাসকে পূরক, শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালন না হওয়াকে (নিশ্চল 

নিঃশ্বাসকে ) কুস্তক ও আকৃষ্ট হ্বাসত্যাগ করাকে রেচক বলে। এরূপভাবে 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবে যে, যদি হাতে ছাতু থাকে, তাহাও যেন উড়িয়! 
ন। স্বায় অথাৎ খুব আস্তে আস্তে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিবে, বেগে নিঃস্বাস 
ত্যাগ রূরিবে না । 
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দেবতী, প্রাণীয়ামে বিনিয়োগঃ। গারত্রীশিরসঃ প্রজাগতি-খবিত্র বা দি- 

হূ্য্াশ্চভত্রো। দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ || ৭ 

অনন্তর চক্ষু বুজিয়া দক্ষিণ হত্তের অন্ুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়। সেই অঙ্গ 
দ্বারা দক্ষিণ নাসিক টিপিয়া ধরিয়া বাম নাঁসিকা স্বারা বায়ুর আ কর্ষণপূর্বন্ষ 
পুরক করিতে করিতে মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করিবে ; যথা-- 

্ ( নাভৌ ) রক্তবর্ণ, চতুত্দুধং দ্বিহুজং অক্ষসুজকমণ্ডলুকরং হংসাসন- 

'সমারূঢ়ং ব্র্দাণং ধ্যায়ন্ ॥| ৮ 

ও ভূঃ ও ভুবং ও শ্বং ও মহ: ও" জনঃ ও তপঃ ওঁ সত্যম্। ও" 
তৎসবিতুর্ধরেণাৎ, ভর্গোদেরস্য ধীমহি | ধিয়ো যো নঃ গ্রচোদয়াৎ ॥ 
ও আপোজ্যোতীরসোহ্মৃতং ব্রন্মভৃভূবিঃ স্বরোম্ ( স্থবরোম্ )।। ৯ 

অতঃপর দক্ষিণ নাস! টিপিয়! রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠ দ্বারা 
সপ শপ শপ ০৯ পা | শপ সিশীপদ  আস ০০ সপ পর সপ ভা শত পাস | চপ আব ৬০ শস্র আত পপ. সপ পদ 

দেবতা অগ্নি এবং সকল কর্মের প্রারস্তে জ্রয়োগ হয়। (তৃঃ ভূবঃ স্বঃ 
মহঃ জনঃ তপঃ সত্যম্ ) এই সাতটী ব্যাহৃতির প্রজাপতি খধি, যথাক্রমে 
গায়ত্রী উঞ্চিক্, অহুষ্পৃ, বৃহতী, গর্ত, ত্রিইপৃ ও জগতী এই সাতটা 
ভন্দঃ, অমি, বাধু, হু্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই সাত দেবতা 
এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র খাষি, গায়ত্রী চন্দঃ 
সবিতা! দেবত। এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয় । গায়ত্রীর শির আপো জ্যোতী 
'মন্্ের ) প্রজাপতি খষি, ব্রহ্ম বাধু অগ্নি ও সুর্য এই চারিটী দেবতা এবং 
প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। ৭ 

অনুবাদ ।-_নাভিদেশে রক্কবর্ণ, চতুর্শখ, দ্বিতুক্ষ, একহত্তে 
অক্ষনুত্র (রুদ্রাক্ষের জপমালা ) এবং অপর হস্তে কষগুলুধায়ী, হংসার়ট 
বঙ্ধাকে ধান করিতে করিতে । ৮ 

অনুবাদ ।-হ্র্ধ/-মগুল-মধাবন্তিতেজের প্রাণভূত স্ৃষ্টিস্থিতি- 
ধ্বংসকারিণী শক্তির অভিন্ন আধারম্বরূ্প সেই পরব্রঙ্গকে আমি চিস্তা করি। 



৬৮ বিশুদ্ধ আরুকরত্য 

বামনানিক! টিপি শ্বাসবদ্ধ করিয়! কুস্তক করিতে করিতে যনে মনে: 
নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে। 

( হৃদি ) নীলোৎপল-দলপ্রভৎ চতুনুর্পৎ শঙ্খচক্রগদাপক্নহস্তং 
গরুড়ারড়ং কেশবং ধ্যায়ন। ও ভৃঃ ও ভূবঃ ও স্বঃ ও মহঃ ও জনঃ 

ও তপঃ ও" সত্যম্।| ও" তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। 

ধিয়ো! যো নং প্রচোদয়াৎ || ও" আপে! জ্যোতীরসোহমৃ্ ব্রদ্ধ ভৃভূবিং 
স্বরোম্ ( সুবরোম্ )॥ ১৩ 

অনস্তর দক্ষিণ নাঁপসিকা হইতে অনুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়! ধীরে ধীরে বাছু 

নিঃসারণ পূর্বক রেচক করিতে করিতে মনে মনে নিয়লিখিত মন্ত্রপাঠ 

করিবে । যথা 

( ললাটে ) শ্বেতৎ দ্বিভূজং ভ্রিশুলডমরুকরং অর্ধচন্ত্রবিভূষিতং 
টিন ৪৩৩৪, সপ 

(যিনি জন্মমৃত্যু ছুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদিগের 
বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম, অর্থ, কাম "ও মোক্ষ বিয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। 

তিনি ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোককে ব্যাপিয়া 

আপন জ্োতিতে প্রকাশিত করিতেছেন। তিনিই জগতের কারণতৃত 

জলম্বরূপ, বা তিনিই মণিপ্রন্তরাদি স্থাবরে তেজঃ স্বরূপ এবৎ তৃণ, বৃক্ষ, 
ওষধি প্রভৃতির অন্তরে রস শ্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই মনুষ্য, 
পশু, পক্ষী, কীটাদি জঙ্গমের অন্তরে চেতনাত্মা রূপে বিরাজ করিতেছেন ; 
তিনিই ব্রিগুণাতীত পরব্রঙ্ম এবং তিনিই-পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্গ এই 

ত্রিলোকম্বরূপ | ৯ 
অনুবাদ ।__হৃদয়ে নীলোংপলকাস্তি সদৃশ চতুহু'্জ শঙ্গ চক্র 

গদ্দাপন্মধারী গকুড়াক শ্রীবিষুকে ধ্যান করিতে করিতে । ( অবশিষ্টাংশ 
৯ম মন্ত্রের. অনুবাদ দেখ)। ১৬ 

. অনুবাদ 1 ললাটে শ্বেতবর্ণ দ্বিভূজ ত্রিশুল ডমরুধারী অর্ধচন্্র- 
বিভূষিত ত্রিনয়ন বৃষভারঢ় শ্ভুকে ধ্যান করিতে করিতে 

'স্জাধশি্টাংল ৯ম মন্ত্রের অনুবাদ ( দেখ )। ১১ 



বিশ আফিফ ৬ 

জিনেত্রং বৃষভাকড়ং শল্টুৎ ধ্যায়ন। ও" ভৃং ওঁ ভুবঃ ও শ্বঃ ও মহ পভ 
জনঃ ও" তপঃ ও" সত্যম্ ॥ ও তৎসবিতুর্বরেণ্যৎ, ভর্গোদেবস্য ধীষ্ছি। 
ধিয়ো কো! নঃ প্রচোদয়াৎ॥ গু আপো জ্যোতীরসোহমৃতৎ ব্রদ্ম ভূভূবিঃ 
স্বরোম্ (স্ববরোম্ ) 1 ১২ 

আচল 

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে অল্প পরিমাণ জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র 

পাঠপুর্বক আচমন করিবে । একবার মন্ত্রপাঠ করিষ্মা তিনবার জলপান 
করিবে । আচমনের শেষে ওঠঘার্জনাদিও আচমন প্রকরণান্থুসারে 

অন্নষ্ঠান করিবে। 

প্রাভঃসক্ক্যাকস আসনের ক্স 

হূর্যযশ্চ ষেতি মন্ত্রসা ত্রদ্ষধষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবত। আচমনে 

বিনিয়োগ: । 

ও শুর্য্শ্চ মা মন্ত্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ । মন্তাকতেভ্যঃ পাপভ্োো 

বক্ষস্তাম্। যদ্রাত্তিয়া (যদ্বাত্রা ) পাপ-মকাবিষং € মকার্ধং ) যনসা 
লি লাকী টিসি 

অন্মুন্াদ- “হুর্ধযশ্চ মা” ইত্যাদি মগ্ত্রের ব্রহ্ম! খবি, প্রক্কাতি ছন্দঃ, 

অল দেবতা এবং আচমনে প্রয়োগ হয় । 

সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যক্সপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞবিছিত পাপ 
হইতে (অথবা ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্্রিরগণ ক্রোধজনিত পাপ হইতে) 

আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ আমার যেন এরূপ ক্রোধ ন! হয় যাহাতে 

'আমি কোন কুকার্ধা করিয়া ফেলি)। জমি রাক্রিফালে (অজ্ঞানে ) 

অন বাক্য, হত্ত্বয়, পাদদ্ধয় উদর ও লক্ষ দ্বার বে সমুদায় পাপকার্ধয 

করিয়াছি বাত্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নষ্ট করুন। আযাতে আর যে 
কিছু পাপ আছে, সেই সমন্ত পাপ এবং সেই পাপেক। কর্তা গাঁষাকে 



না - বিশুদ্ধ আফিকক্কত্য 

বাচ। হন্তাভ্যাং পঞ্ত্যা-মুদরেণ শিক্পা। রাত্রিস্তণবলুস্পতু যৎ কি 
ছুরিতং ময়ি। ইদমহৎ মামমৃতযোনে হুর্ধ্যে জ্যোভিযি পরমাত্মনি 
ভূহোমি স্বাহা || ১২ 

সধ্যাহ্ পন্ছ্যাক্স আচমতেনর সজ্স 

মধ্যাহুসন্ধ্যায় নিযলিখিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আচমন করিবে এবং 
আচমনগ্রকরণে লিখিত প্রণালীতে ওষ্ঠমার্জানাদি কার্য করিবে। মন্ত্র, 
যথ] 

আপঃ পুন্বিতি মন্্স্য বিধুরখবিরমষটুপ্ছন্দ আপে! দেবতা আচমনে 
বিনিয়োগ: | 

ও আপঃ পুনস্ত পৃথিবীং পৃথ্বী ( পৃথিবী ) পুতা পুনাতু মাম্। পুনজ্ 
বরশ্বণম্পতিব্রদ্ধ পুত পুনাতু মাম্। যছুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞচ, যদ্ বা ছুশ্চরিতং 
মম | সর্ব পুনস্ত মামাপোহসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥| ১৩ 

সাকসংসন্ধ্যায়্ আচমন সজ্স 

সারং সন্ধ্যার সময়ে নিপ্ললিখিত মন্ত্র পাঠপূর্বক পূর্বলিখিত প্রণালীতে 
আচমন করিবে । মন্, যথা -_ 

০০০ জপ সস এপস পাশ পিসী শশী? শিস শিস পপ জপ 

আমি জগৎ কারণ হুর্য্যোপাধি জ্যোতিতে অর্থাৎ চৈতগ্তশক্তি প্রকাশক 

পরমায্মন্বরূপ হুর্যযে হোম করিলাম; সমস্তপাপ 'নিঃশেষরূপে দগ্ধ 

হউক । ১২ 

অন্ুষ্ধাদ-_-'আপঃ পুরস্ত” প্রতি মন্ত্রের বিষু খাবি, অনুষ্ুপ, 
ছন্দ, জ'ল দেবতা, এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয় । 

জগ পৃথিবীকে পবিত্র করুন। পূথিবী পবিত্র হইয়া আমাকে 
পবিত্র করুন এবং জল বেদাধ্যাপক আচার্ধ্যকে পবিত্র করুন। সেই 
বেদ পবিত্র হইয়া আমার জীবাত্মা অর্থাৎ আমাকে পবিত্র করুন । 
উচ্ছিষ্ট ভোজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অসদ্দাটরণ ও অসৎ প্রতিগ্রহ জন্গিত 



বিশুদ্ধ আফিকরাতাট . ১ 

অগ্নিশ্চ সেতি মন্ত্রসা রুডুখবিঃ প্রন্কতিশ্ছদ আপো। দেবতা আচগ্বনে 

বিনিয্বোগঃ | 

ওঁ অগ্রিশ্চ মা মন্ুশ্চ মঙ্গ্যুপতয়শ্চ । বল্াকতেভ্যঃ পাপেড্যা 

রক্ষস্তাম্। বদন! পাপমকারিষং ( মকার্ধং ) যনস! বাঁচা হস্তাভ্যাং পঞ্জটা- 

মুদরেণ শিশ্পা । অহস্ত-দবলুষ্পতু, যৎ কিঞ্চ ছুরিতং ময়ি। ইদমহং 
মামমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিবি ভুহোমি স্বাহা || ১৪ 

পুনন্মাজ্জন 

ও (বলিয়া মত্তকে জলের ছিট। দ্িবে)। ভূভূবিঃ শ্বঃ ( বলিয়া মস্তফে 
জলের ছিটা দিবে)। 'তৎসবিতুর্করেণাৎ ভর্গে! দেবস্ত ধীঘহি | ধিয়ো যো নঃ 

গ্রচোদয়াৎ, (বলিয়! মন্তকে জলের ছিট! দিবে)। 

সপ শিস শি ১ সপস্া প্সী জ-প সপ সি ৮ ভা সপ 

আমার যে কিছু পাপ আছে, জল সেই সকল পাপ হইতে আমাকে 

পবিত্র করুন। সেই সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যাউক।১৩ 

অনুবাদ ।--অগ্িশ্চ মা' ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র খবি, প্রর্কতিচ্ছন?ঃ, 

জল দেবত! এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয় । 

অগ্নি, ক্রোধ ও ক্রোধপতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধজনিত পাপ হইতে 

অথব| অগ্মি হন্জ এবং বজ্ঞপতি ইন্্রাদিদেবতা সকল অসম্পূর্ণ বজ্ঞ কৃত পাঁপ 

হইতে আমাকে রক্ষা করুন| আমি দিবাভাগে ( অজ্ঞানে ) ঘন, বাক্য 

হত্তঘয়, পাদদ্য়, উদর এবং লিঙ্গ দ্বারা যে পাঁপ করিয়াছি, দিবাধিষ্ঠান্রী 

দেবতা তাহা ন্ট করুন । আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরে যে কিছু 

পাপ আছে, সেই সফল পাপ এবং পাপের কর্তা আমাকে অর্থাৎ আমার 

লিক্গ শরীরকে আমি জগৎকারণ অমৃতষোনি চৈতন্শক্তি প্রকাশক 

জ্যোতির্বয় সত্যরূপে অর্থাৎ পরব্রদ্ধে হোম করিলাম । এ সমস্ত পাপ 

নিঃশেষে তশ্মীভৃত হউক । ১৪ 



৭২ বিশুদ্ধ আহকেক্তঃ 

আপো হি ঠেভি খক্ত্রয়স্য সিসু্ীপণবির্গীরত্রীচ্ছন্দ আপো দেবত! 

মার্জনে বিনিয়োগ: | ও আগো! হি ষ্ঠ ময়ো ভূব, স্তন উত্জে দধাতন, 

মহে রণায় চক্ষসে। ৬ যো বঃ শিবতমোরস,-স্যস্য ভাজয়তেহছ লঃ। 

উশতীরিব মাতরঃ| গু তশ্মা অরং গমাম বো, বস্য ক্ষয়ায় জিস্বথ । 

আপো জনয়থ! চ নঃ।1 ( এই মন্ত্র বলিয়া! মন্তকে জলের ছিটা দিবে )। ১৫ 

অঘমর্বণ 

অনস্তর দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া তাহাতে জলগণ্ডষ গ্রহণ 

পূর্বক নাসিকাগ্রে ধরিয়! নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনটা পাঠ করিবে । এই সমর 
মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে যে নিঃশ্বাসের সহিত শরীরাভ্যন্তরস্থ 

পাপরাশি নির্গত হইয়া তউী জলে দিশিয়াছে, তারপর এ জল সজোরে 

বামপার্খস্থ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে । এই প্রক্রিয়াকেই অবমর্ষণ বলে। 
সক্ষম হইলে এইরূপ তিনবার করিবে, কিন্তু তিনবার করিলে প্রত্যেক 

বারে মন্ত্রও পড়িতে হুইবে। 

অঘমর্ষণ মন্ত্র, যথা -- 

খতমিত্যস্য খক্ত্রয়স্য অঘমর্ধণখবিরহষ্পৃছন্দো ভাববুপ্তি দেবতা 
অশ্বমেধাবথে বিনিয়োগঃ । 

ও খতঞ্চ সত্যঞ্চাতীদ্ধা-ত্তপসোহ্ধাজায়ত। 

ততো রাত্যজায়ত, ততঃ সমুদ্র অর্গব: || 

ও সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত । 

অহোরাত্রাণি বিদধদ,, বিশ্বস্য মিষতো৷ বশী ॥ 

অন্ুত্বাদ-_'আপো! হি ষ্ঠা” ইত্যাদি মন্্ত্রয়ের সি্ধুহীপ খবি, গায়ত্রী 
ছব্ঃ, জল দেবত| এবং যার্জনে ইছার প্রয়োগ হয়। [৩1৪1৫ মন্ত্রে 
অনুবাঙ্গ ভরষ্টব্য |] ১৫ 

. জনুজ্ধাদ-__'খতম্ ইত্যাদি মন্ত্রের অযমর্থণ খবি, অুষ্ট্প, ছন্দঃ, 



বিশুষকজাকিকিরুতা দি 

ও হুরধণাচজমসে। ধাতা, বধাপূর্বমকল্পয়ৎ। 

দিষধ পিবীঞ্চাস্তরিক্ষমথো স্বঃ | * ১৬ 

জলাঞ্জলি 
অন্তর হস্তপ্রক্ষালন পূর্বক আচমন করিয়া, হুর্ঘ্যাভিমুখে দীড়াইয়া 

নিয়লিখিত গায়ত্রী মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া সুর্যের দিকে তিন অঞ্জলি 
জল নিক্ষেপ করিবে । মধান্কে একবার গায়ত্রী পাঠ করিব এক অঞ্জলি 

মাত্র জল নিক্ষেপ করিবে । মন্ত্র, যথা-- 

গু ভূভূবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গে! দেবপ্য ধীমহি। থিয়ো 
য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥। ১৭ 

তুতের্ষযাপস্থান 

অনন্তর হুর্্যাভিমুখে ঈীড়াইয়! (উভয় পদাগ্রের উপর অঙ্গভার রাখিয়া 
ঈাড়াইয়! ) নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনটা উচ্চারণ করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যায় ও 
সায়ংসন্ধ্যায় কৃতাঁঞ্তলি ও মধ্যাহুসন্ধ্যায় উর্ধাবাহু হইয়া! এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে হয়। 

উহ্ত্যমিত্যস্য প্রস্কথ খধির্গীয়ত্রীছন্দ: কুর্য্যোদেবতা হর্য্যোপস্থানে 

বিনিয়োগঃ | 

গু উদ ত্যৎ জাত-বেদসং, দেবং বহস্তি কেতব: | 

দৃশে বিশ্বায় হু্ধ্যম্ ॥ ১৮ 

ভাববৃত্তি অর্থাৎ রাত্রি প্রভৃতি পদার্থ দেবতা এবং জঙ্খমেধ যজ্ঞান্তে ছান- 

কার্য গ্ুয়োগ হয় । [ অবশিষ্টাংশ ৬ষঠ মন্ত্রের অনুবাদ ডউব্য | ) ১৯ 
অন্ভন্বাদ---৬১ পৃঃ গায়ত্রীর অর্থ দ্রষ্টব্য | ১৭ 

অন্মুবাদ--উদ্ত্যম' ইত্যাদি মন্ত্রের প্রন্থথ খাহি, গায়ত্রী ছন্, 
সুর্য; দেবত! এবং সুর্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়। 

* প্ৰ১ স্থানে "বং পাঠ করিবে। 



শও বিশুদ্ধ আহিককুত্য 

চিত্রমিত্যসা কুৎসপ্থবিদ্বিষ্টপৃছন্দ; স্ুর্ধ্যোদেবতা স্র্য্যোপস্থানে 

বিনিয়োগঃ | 

ও চিত্রৎ দেবানা-মুদগা-দনীকৎ, চক্কুর্টিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আগ্রা 

স্ভাবাপৃথিবী অস্তরিক্ষৎ, সুধ্য আত্মা জগতত্তস্থৃষশ্চ ॥ ১৯ 

ও নমো! ব্রন্ষণে, নমো ব্রাঙ্মণেভ্যো!, নম আচার্ষে/ভ্যো, নমঃ ষিভ্যো, 

নমে! দেবেভ্যো, নমো! বেদেত্যে, নমে। বায়বে চ, মৃত্যুবে চ, বিষ্ণবে চ, 

নমে৷ বৈশ্রবণায় চোপজায়ত ॥ ২০ 

জঙ্গশ্যাপ 

“ও হ্বদয়ায় নমঃ, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জনী 

মধ্যম] ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বার! হৃদয় স্পর্শ করিবে। “ভূ শিরসে 

ত্বাহা”ঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মধ্যমা] ও তর্জনীর অগ্রভাগ ট মস্তক 
স্পর্ণ করিবে । “ভূ শিখায়ৈ বষট্” এই মন্ত্র বলিয়া বৃদ্ধানুষ্ঠের 
অগ্রভাগ ছারা শিখা স্পর্শ করিবে । “ৰঃ কবচায় হুং এই মন্ত্র বলিয়া 

দক্ষিণ ং ও. বাম হন্তের পঞ্চাঙ্থুলির দ্বার দক্ষিণ ও বাম বাহু 
পদ ০ পতিত আজাদ শশা শী প্পশ | পপি স্পা ২ শি শশা শ্পাশীশশিশাশত শিপ শপ 

জগতের  শ্রকাশনার্থ ক্রিণসমূহ সেই অন্ন তুলা তেজোমর 

সূর্য দেবকে উর্ধে, ধারণ করিতেছে ।১৮ 

অস্মুন্বাদ-চিত্রম্ ইত্যাঘি মন্ত্রের কুৎস খাবি, ত্রিষ্প. ছন্দ:, 
সুর্য্য দেবতা এবং সুর্যোপাসলায় প্রয়োগ হয় । 

মিত্র-বরুণ-অ্সি প্রতি দেবতার অধিষ্ঠিত অখিল জগতের প্রকাশক, 
সমগ্র দেবতার সমস্ি স্বপ্ন, স্থাবর ও জঙ্গমের ভন্তর্য্যামী ুর্ধ্য আশ্চর্যযর্ূপে 
উদ্দিত হইয়াছেন ;) এবং স্বীয় রশ্মিজালে স্বর্গ, মর্ত্য ও আকাশকে পরি- 
পুর্ণ করিয়াছেন। ১৯ 

 অন্গুবাদ-ত্রন্গা, ত্রাহ্মণগণ বেদাধ্যাপকগণ, খাধিগণ, দেবগণ, 

বেদসকল, বায়: মৃত্যু, বিষু ও বৈশ্রবণ ইহার্দিগকে প্রণাম করি । ২০ 



বসা আকিকিক্কত্য ৬, 

স্পর্শ করিবে। “স্ব অস্ত্রায় ফট», এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হত্যের তর্জনী ও 
মধ্যম! যোগ করিয়া বাঘ করতলে আখাত করিয়া তালি দিবে। এইয়প 

তিনবার করিবে । 

গাক্সক্রী আবাহন 

কৃতাঞ্জলি হইবা নিয্ললিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গায়ত্রী দেবীব 

আবাহন করিবে। 

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রদ্ধবা্দিনি । 

গায়ত্ি চ্ছন্দসাং মাত ব্রশ্গষোনি নমোহজ্ত তে।॥ ২১ 

[গায়ত্রী জপের পূর্বে ও পৰে গায়ন্ত্রী কবচ পাঠ করিবে এবৎ গায়ত্রীক 

শাপোদ্ধাব পাঠ করিবার পর গায়ত্রী জপ কবিবে ]। 

গায়ত্রীর খহ্যাদি 
গায়ত্র! বিশ্বামিত্র খধি গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সবিতা দেবত। জপোপনয়নে 

বিনিয়োগঃ ॥ ২২ 

গাসক্সত্রীর ধ্যান 

প্রাতঃসন্ধ্যায় 

ও কুমারী মুগ বেদযূতাং বঙ্গরূপাৎ বিচিন্তয়েখ। 

হংসস্থিতাং কুশহস্তাং শূর্য্যম গুল-সংস্থিতাম্ ॥ ২৩ 

জন্ুন্াদ- হে ববদাত্রি, হে দেবি, ছে অক্ষরত্রয়মন়্ি, ( প্রণব 
স্বরূপে ), হে বেদপ্রকাশিনি, হে বেদমাতঃ পরক্রাঙ্গোষ্থবে গায়জি, ভুমি 
আগমন কর, তোমাকে প্রণাম করি । ২১ 

অন্ুুশ্াদ- গাকব্রীর বিশ্বামিত্র খষি, গান্নত্রী ছন্দঃ, সবিতা (জগৎ 

প্রসবিতা পরমেশ্বব ) দেবতী1, এবং জপে ও উপনয়নে প্রয়োগ হয় । ২২ 

অন্ুবাদ- প্রাতঃকালে গান্বভ্রীদেবীকে কুমারী, খখ্েদধারিনী, 



৪ বিশুদ্ধ আহ্িকপ্ত্তঃ 

মধ্যাঞ্চ সন্ধায় । 
ও মধ্যা্ধে বিষ্ঞরূপাঞ্চ তক্ষর্ণম্থাধ গীতবাসসম্ । 

যবতীঞ্চ যভুর্বেদাং হৃর্ধ্যমণ্ডল -সংস্থিতাম্ ॥২৪ 

সায়ংসন্ধ্যায় 

গু সায়াহ্কে শিবরূপাঞ্চ, বৃদ্ধাৎ বুষভবাহিনীম্ । 

কুর্যযমগুলমধ্যস্থাং, সামবেদ-সমাযুতাম্ ॥ ২৫ 

গান্সর্রী জপ 
শু ভূভুবিঃস্বঃ। তংসবিতুর্ধরেণ্যৎ 
ভর্গো দেবদ্য ধীমহি। ধিয়ো যো! নঃ প্রচোদয়াৎ ও ॥ ২৬৬ 

গায়ত্রী মন্ত্র অন্ততঃ দশবার জপ করিবে। 

জতপের নিয়ম --প্রাতঃ সন্ধ্যায় বুকের কাছে ঝা হাত চিৎ করিয়। 
তাহার উপর ডান হাত চিৎ করিয়া! রাখিয়া, মধ্যান্ক সন্ধ্যায় বুকের কাছে 
ডান ছাত কাইং করির1 তাহার উপর বা হাত কাইৎ করিয়া রাখিয়া, এবং 

পেস পিলািপি শিস এপ পর “৫ পর জর এ” ও এরর খর ওটি (ও চা ও 

ব্রঙ্মরূপা, হংসারডা, কুশহস্তা ও হূর্য্যমগডলস্থিতা এই প্রকার চিন্তা 

করিবে । ২৩ 

অন্ুন্াদ-মধ্যান্ছে গায়ত্রীদেবীকে যুবতী, যদ্ুর্বেদধারিণী, বিজু 

রূপিনী, গঞুড়ারঢ়া, পীতবদনা ও হৃধ্যমণ্ডলন্থিতা এইরূপ চিন্তা 
করিবে । ২৪ 

অন্ুবাচ-_সায়ান্ছে গায়ত্রীদেবীকে বৃদ্ধা, সামবেদ-ধারিণী, রুতরন্পপা, 

বৃষা্নঢ়া ও হুর্য্যমগ্ডলম্থিতা এইরূপ চিন্তা করিবে । ২৫ 

অন্ুষ্বাদ--২৬এর অনুবাদ পুর্বে ( ৬১ পৃষ্ঠায় ) দ্রষ্টব্য । ২৬ 

যোগী ধাজ্বন্ধ্য :-- 

ও কারং পুর্ববদূচার্ধ্য ভূতুবিঃ বস্তুতঃ পর়ম্। 

গাক্রত্রী প্রণবশ্চান্তে জপ এবমুনাহতঃ | 



বিষ পাহিফক্কত্য ৭ 

সায়ংসগ্ধ্যায় বুকের কাছে ডান হাত উপুড় ক্ষিয়া ভাহার উপর ঝা হাত 
উপুড় করির় রাখিয়া ডান হাতের অগ্ুষ্ঠে পৈতা৷ জড়াইয়া, উত্তরীয় 
থাকিলে উত্তরীয়ের ভিতর খ্ররূপে ছুই ছাত রাখিয়া, ডান হাতেই জপ 

করিবে। গায়ত্রী জপকালে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র পর্ব দ্বারা যথাক্রমে অনী- 
মিকার মধ্য ও মূল পর্ঝ, কনিষ্ঠার মুল, মধ্য ও অগ্র পর্ব, অনামিকার 
অগ্রপর্ধ, মধ্যমার অগ্র পর্ব ও তর্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব ধরিয়া 
দ্প করিলে ১* বার জপ হইবে । প্রত্যেক অঙ্গুলির পর্ব অর্থাৎ পাব 

ধরিবে ; গ্রন্থি অর্থাৎ গাইট ও অগ্রভাগ ধরিবে না এবং অশুষ্ঠেরও 
অগ্রপর্ধ দিয়! ধবিবে, অগ্রভাগ দিয়! ধরিবে না। 

গাক্সভ্রীর বিজ্ঙ্ঞন 

জপ করিবার পর নিয়লিখিত মকর পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জঙল 

দিয়া গায়ত্রী দেবীর বিসঙ্জন করিবে। 

ওঁ মহেশব্দনোতপন্না, বিষ্ঠোহপদয়সম্ভব! | 

বরন্ধণা সমস্থুজ্জাতা, গচ্ছ দেবি বথেচ্ছয়! ॥ ২৭ 

উপরূযুক্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া! এক অঞ্জলি কিংবা এক কুশী জল 
ফেলিতে হইবে । 

শু অনেন জপেন ভগবস্তা-বাদিত্যশুক্রো প্রীয়েতাম। ও আদিত্য- 
শুক্রাভ্যাৎ নমঃ || ২৮ 

সস আর আর. জপ পর ৮ 

নাতি দেবি গায়ত্রি, তুমি মহেশ্বরের মুখ হইতে উৎপন্ন 

হুইয়াছঃ তুমি বিষ্ুর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ, এবং ছে দেবি গাঁর়জি, 

বরক্জ। তোমাকে বিদিত আছেন । এক্ষণে হে দেবি গায়ত্রি, তুষি তোমার 
ইচ্ছামত গমন কর। ২৭ 

অন্ুন্বাদ্দ-_-এই জপ দ্বারা ভগবান্ আদিত্য ও শুক্র উততয়ে 
হউন । আদিত্য ও গুক্রকে জল দ্বার| ক করি । ২৮ 



৭৮ বিশুদ্ধ আহিবন্কত্য 

এই মন্ত্র বলির! এক অঞ্জলি ব। এক কুণী জল ফেলিতে হইবে 

আত্মরঙকী। 

জাতবেদপ ইত্যস্য কশ্তপ খবিস্রিষ্টপ, ছন্দোমির্দেবতাত্মরক্ষায়াৎ জপে 

বিনিয়োগঃ | শু জাতবেদসে সুনবাম সোম-মরাতীয়তো নিদ্হাতি 

বেদঃ। স নঃ পর্যদতি দুর্গীি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুং হুরিতাত্যগ্নিঃ || ২৯ 
এই মন্ত্র বলিয়া আপনার চারিদিকে জলবেষ্টন করিবে । 

কুম্ডরোপস্হান 

অত:পর রৃতাঞ্জলি হইয়! নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে £__ 

খতমিত্যলা কালাগিরুত্র খবিরমূষ্প, ছন্দে! কুদোদেবতা কুদ্রোপস্থানে 

বিনিয়োগ । 
গু খতং সত্যং পরং ব্রহ্ধ পুরুষৎ কৃঙ্চপিক্ষলম্ | 

উর্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমোনম; ॥ ৩, 

অন্ভুবাদ--জাতবেদসে ইত্যাদি মন্ত্রের খষি কণ্তপ, ছন্দঃ ত্রিষ্টপ,, 
দেবতা অগ্নি এবং আত্মরক্ষার্থ জপে প্রয়োগ হয় । আমর! অগ্নির গ্লীতির 

জন্য সোষষজ্ঞের অনুষ্ঠান করি । সেই অগ্রি আমাদের শক্রব ধন ভন্ম করুন, 

এবং নাবিক নৌকা দ্বারা যেমন নদী পার করে, অগ্নি সেইরূপ সমস্ত হুঃখ 

হইতে এবং ছুঃথের হেতুভূত পাপ হইতে আমাদিগকে পার করুন । ২৯ 
অনুব্বাদ-_ধতমিতি মন্ত্রের খবি কালাগিরদ্র, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, 

দেবতা রুদ্র এবং রুদ্রোপাসনায় প্রয়োগ হয়। বিনি প্রকৃত 

পক্ষে সতা, যিনি ভক্তান্ুগ্রহের নিষিত্ত উমাষহেশ্বরাস্মক পুরুষরূপ ধারণ 

করেন, ধিনি দক্ষিণে মহেস্বর ভাগে ক্কষ্চবর্ণ বামে উমাঁভাঁগে 

পিঙ্গলবর্ণ; ধিনি যোঁগ বলে উ্ধারেতা, এবং যিনি ভ্রিনয়ন বলিয়া বিরূপাক্ষ, * 

বেই বিশ্বরূপ পরব্রদ্ধকে আমি বারংবার প্রণাম কৰি । ৩৯ 



য় 

পরে নিঃলিখিত প্রতোক অস্ত্র বনিক এখা এক অঞ্জলি জল দিবে। 

গু ক্রদ্ষণে নমঃ। ৩ বিষ্াবে নষঃ। ৩ কুদ্রায় নধঃ। ৩ বরুণায় 

নমঃ ॥ ৩১ 

শুযণার্ঘ্য 

অনস্তর নিয়লিখিত মন্ত্র বলিয়া সুর্ধ্যদেবকে অর্থ্যপ্রব্য বা কেবলমাত্র 

জলঘ্বার! স্র্য্যার্ধ্য দ্রিয়। নমস্কার করিবে । হুর্য্যার্থা মন্ত্র, যথা-- 

শু নমো বিবন্বতে ত্রদ্ষন্ ভান্বতে বিষু/তেজনে। 
জগংসবিত্রে শুচয়ে, সবিজ্রে কর্মদায়িনে ॥ 

ইদ্দমর্ধযৎ গু নমঃ ভ্রীস্ধ্যায় ॥ ৩২ 

হূর্য্য প্রণাম । 

ওঁ জবাকুন্মপস্কাশং কাশাপেধৎ মহাহ্যতিম্ ৷ 

ধ্বাস্তারিং সর্বপাপদ্বং প্রণতোহন্মি দিবাকরম্ ॥ 
ও নমে। ভগবতে শ্রীস্থধ্যায় নমঃ। ৩৩ 

ও নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষ্ষে জগৎ-প্রস্থতি-স্থিতি-নাশ-ছেতবে। 

তরশ্নীময়ায় ত্রিগুণাত্বধারিণে বিবিঞ্ি-নাবায়ণ-শঙ্কবাত্মনে | ৩৪ 

অন্ুবাদ- ব্রহ্ধা, বিষু, রুদ্র, ও বরুণকে জল দ্বার! তৃপ্ত করি। ৩১ 

অনুবাদ--হে পরব্রঙ্স্বরাপ সবিভূদেব, তুমি তৈজন্বী, দীপ্ডিমান্, 

বিশ্বব্যাপী তেজেব আধার, জগতেব কর্তা, পবিত্র, কর প্রবর্তক, 

তোমাকে প্রণাম করি। এই অর্ঘ্য হু্্যদেবকে অর্পণ বরিলাম 1 ৩২ 
অন্ুব্ধাদদ।-__-জবাপুষ্পেব স্ভাষ রক্তবর্, কশ্ঠপের পুত্র, অতিশয় 

দ্বীপ্তিশালী, অন্ধকার বিনাশী, "কল পাপের নাশক দিবাকন্পকে প্রণাম 

"করি । ৩৩ 

অন্কুাদ--জগতের একমাত্র চক্ষুঃস্বক্ূপ, জগতের স্ষ্টিস্থিতি 



৮ বিশুদ্ধ গ্মাহিকিরুত্য 

পরে সন্ধাদি কার্যের ন্যুনতা পরিহাঁরিকল্পে ডান হাতে এক গণ 
জল লইয়া নিষ্লিখিত মন্ত্র বলিয়! গায়ত্রীপ্ষেবীকে দিবে । 

ও যদক্ষরং পরিত্রষ্টৎ মাত্রাহীনঞ্চ বদ্ভবেৎ। 

পুর্ণৎ ভবতু তৎ সর্ধধং খ্রতপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি || ৩: 

অতঃপর আচমন করিবে। ন্থু্যযার্ঘের পূর্বে ব্রহ্মযজ্ঞান্থকল্প বেদচতুইয়ের 

আদি মন্ত্র চতুষ্ট় ( যন্ভূর্বেবদী সন্ধ্যার পরে ভ্রষ্টবা) উচ্চারণ করিবে । 
এই মন্ত্র চতুষ্ট্ন প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায় সন্ধ্যায় পাঠ করিবে না। 
কেবল মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় পাঠ করিবে । 

ইতি সামবেদীর় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত 

শগ্বেদীক্স সন্ধা 

( এই সন্ধা! উপনীত খগবেদি-্রাঙ্গণগণের কর্তব্য )। 

ও তছ্বিষ্োঃ পরমং পদং, সদা পশ্রস্থি স্বয়ঃ | দিবীব চক্ষুয়াততম্।” 
এই যন্ত্রে আচষন প্রকরণে লিখিত নিয়মান্ুসারে দুইবার আচমন ও 

বিষ্ু্ঘরণাদি করিয়! নিয়লিখিত ছয়টা মন্ত্র পাঠ করিবে এবং প্রত্যেকবার 
নিজের যস্তকে জলের ছিটা দিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার নাম 
আপোমাঞ্ঞন বা মান । 

শিস ৯ আপা ও শর শিস শর পর 

ও সংহাবের হেতু, ত্রিবেদাস্বক, ত্রিগুণাত্মক, ব্রহ্মা, বিষুণ ও শিবস্বরূপ 
সবিত| দেবড়াকে নমস্কার করি । ৩৪ 

অনুন্াদ--হে হুরেশ্বরি, আমার এই মকল মস্ত্রোচ্চারণে বদি কোন 
অক্ষর পরিত্র্ট হইর1 থাকে, এবং যদি কোন অক্ষর মাত্রাহীন হইয়! থাকে, 
পেই নকল তোমার প্রসাদে সম্পূর্ণ হউক । ৩৫ 



ছি ফিস ৮৯ 

গণ্ডি | 

গু শয় আপ! ধবন্তায, শযু নঃ স্নূপণাঃ । 
শল্ঃ লমুদ্রিয়া আপঃ শদু, মঃ লস্ত কৃপ্যাঃ 5 

ও জপদাদিব যুসুচানঃ, শি নাতো! হলাদিধ | 

পৃতং পবিত্রেশেবাজ্য-ঘাপঃ শুদ্ধস্ত মৈনলঃ ॥ : 

শু আপো হিষ্ঠ। ময়োভূব-স্ত! ন উর্জে দধাতন 
মহে রণায় চক্ষসে। ৩ 

ও যো বঃ শিবতমে রস-স্তস্য ভাজয়তেছ নঃ। 

উশতীরিব মাতরঃ ॥ ৪ 
শপ শী শিস রা পপ পপ পা. পা পা জ ্্- ৩০:০৩ 

অন্ুবাদ ।- মরুদেশস্থ জল আমাদের মঙ্গলদায়ক হুউন। জলময় 

দেশন্থ জল আমাদের কল্যাণদায়ক হউন । সমুদ্রস্থ জল আমাদিগের 
মঙ্জলকারক হউন, এবং কুপোস্তব জল আমাদের মঙ্গলজনক হউন ।১ 

অনুবাদ ।- ধর্খাক্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূল আশ্রন়্ করিনা যেরূপ ঘর 

হইতে বিমুক্ত হয়, শ্লান করিলে যেরূপ শারীরিক মল হইতে বিমুক্ত হওয়া 

যার, সংস্কার বিধি দ্বারা দ্বত যেরূপ পবিত্র হয়, তদ্রুপ জলসমূহ আমাকে 
পাপ হইতে পবিত্র করুন ।২ 

অন্মুতাদ ।- হে জল সকল, যেহেতু তোমর! সুখদায়ক হও, সেই 

হেতু তোমরা! আমাদিগকে ইহলোকে অন্পভোগে এবং পরলোকে সেই 
বন্ুৎ ও রমণীয় ব্রহ্ধদর্শনে অধিকারী কর ।৩ 

অন্ুব্যাদ ।-_ পুত্রহিতৈষিণী জননীস্কল যেরূপ স্বীর ব্বান্তরস 
পান করাইয়। পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, তক্ষপ হে জলসরু্, 
ইহুকালে তোমরাও আমাদিগকে তোমাদের মঙ্গলময় রসভোগে অধিকারী 
কর ৪ 



৮২ বিশুদ্ধ আছিকদ্ত্য 

গু তশ্মা অরং গমান বে, বলা কায়ায় দিম্বথ। 

আপে জনয়থ! চ নঃ ॥ ৫ 

ও খতঞ্চ সতাঞ্চাভীদ্ধা-তপমোধ্ধ্যজায়ত । 

ততো রাত্রাজার়ত, ততঃ সমুত্রো অর্ণবঃ ॥ 

ও সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরে! অজায়ত | 

অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বণী ॥ 

ও ুর্য্যাচন্ত্রষলৌ ধাতা, যথাপূর্ববম কল্পয়ৎ । 
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চাস্তরিক্ষ-মথো! শ্বঃ * || ৬ 

অন্ুন্ধাদ ।হে জলসকল, তোমরা! তোমাদের যে রস দ্বারা 

জগতের সকলস্থানে সকল পদার্থকে পরিত্বপ্ত করিতেছ, সেই রস দ্বারা 
আমরাও যেন পরিডপ্ত হই, এবং তোমরাও আমাদিগকে সেইরূপ রনভোগে 

অধিকারী কর।৫ 

অনুবাদ ।--মহাপ্রলয়ে খত ও সত্যন্বপ্ূপ পরক্রহ্ধই ফেবলমাত্র 
বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই সময় সমস্তই গাঢ় অন্ধকারময় ছিল। অনন্তর 

সর্বতোভাবে ফলোনুখ অদৃষ্ট নিবন্ধন ( অর্থাৎ জীবের প্রাক্তন কর্হেতু ) 

হুষ্টির মূল স্বরূপ জলপুর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। তৎপরে সেই প্রলমব 
পয়োধি জল হইতে প্রকাশযান জগতের নিম্াণে সমর্থ ব্রঙ্ধা জন্মিলেন। 

তিনি পূর্ব পূর্ব সৃষ্টির ন্তায় দিবাপ্রকাশক ূর্ধ্য এবং রঞ্জনী প্রকাশক 

চক্ররকে স্থ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল । এই প্রকারে 
দিন ও রাত্রি হওয়ায় সংবৎসরের সৃষ্টি হইল। অতঃপর ব্রন্ধা ফ্রুমে ক্রমে 

খৃখিবী, আকাশ স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের হ্যা করিলেন । ৬ 

বৃ 0১৯ আত 

* প্ হানে “বত পাঠ কর্তব্য । 



শব লাঙল কা. ৮ 

প্রাপাক়াম 

* প্রথমে আপনার চতুর্ষিকে জাকবেউন কতিয়া ক্ৃতাঞ্জলি হই! নিষ্ন- 
লিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে। 

গকারস্য ব্রদ্মধাধিরঘির্দেবতা! গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ধকর্মারস্তে বিনিয়োগ ॥ 

সপ্তব্যাহতীনাৎ বিশ্বামিঅ-জমদগসি-ভরদ্ান্ম-গৌতিমাত্রি-বশিষ্ঠ-কশ্যপা 
খবয়:, অযিবাধ্াদিত্যবৃহস্প তিবরণেন্দ্রবিশ্বদেবা দেবতাঃ, গায়ক্র্যফিগন্&ব, 
বৃহতীপঙক্িত্রি&ব জগত্যস্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগ ॥ 

সাবিত্র্যা বিশ্বামিত্রথবিঃ, সবিতা! দেবতা, গানআীছদ্দঃ প্রাণায়ামে 

বিনিয়োগঃ ॥ 
গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতি খাধিব্রদ্ষবাষ,গ্লিসূর্যযাশ্চতত্রো দেবতাঃ 

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ |1৭ 

অনস্তর দক্ষিণ হস্তের পৈত! সহ বৃদ্ধানুষ্ঠ দারা দক্ষিণ নাস! টিপিয়! 
বাম নান দ্বারা শ্বাস গ্রহণপুর্বক নিয়লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়। ব্রহ্মার" 

ধ্যান করিতে করিতে পুরক করিবে। 
্ম পা কসপাশা 

অনুবাদ ।-প্রাণায়ামে যে ওকার, সপ্তব্যাতি, গায়ত্রী ও 

গায়ত্রীশির উচ্চাবিত হয় সেই ওক্কার মন্ত্রের খষি ব্রদ্ধা, ছন্দং গায়ত্রী, 
দেবতা অগ্নি এবং সকল কর্মের প্রারন্ডে প্রয়োগ হয় । (ভূঃ তব: শ্বঃ মহঃ 

জনঃ তপঃ সত্যম্)ট এই নাতটা ব্যান্ততির বিশ্বামিত্র জমদগ্রি 

তরম্বাজ গৌতম অত্রি বশিষ্ঠ ও কশ্তপ খধি, যথাক্রমে গায়ত্রী 
উষ্চিকি অনুপ, বৃহতী পঙকি, ভ্রিষ্প, ৪ অগতী এই সাতটী 
ছন্দঃ, অগ্নি, বায়ু, কু্য্য, বরুণ বৃহস্পতি, ইন্জ্ ও বিশ্বদ্ধেব এই সাত দেবতা 
এবং গ্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর “বিশ্বামিত্র খষি, গান্বত্রী ছন্দঃ 
সবিত| দেবতা! এবং প্রাণায়ামে গ্রয়োগ হুয়। গায়ত্রীর শির আপো ভ্যোডি 

অস্ত্রের ) প্রতধাপতি খাবি, ০০৪ এই চায়িটা দেবস্ঠা এবং 
প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। ৭ 



৮৬ বিশুদ্ধ আফিকরতা 

গু হংসন্থং ঘিডুজৎ বক্তৎ লাক্ষনুত্রকমণ্ডলুষ্। 
চতুর খমহৎ বন্দে ন্াণং নাভিহগলে ॥ ৮ 

ও তূঃ গু তূবঃ ও হ্ঃ ও মহঃ ও জনঃ ও তপঃ ও সত্যম। ও 

তৎসবিভুর্ধারেণ্যং ভর্গে! দেবপ্ত ধীমহি । ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

গত আপো! জ্যোতী রসোহমৃতৎ বক্ষ ভূতৃবিঃ স্বরে! (সুবরোম্) ॥ ৯ 

তংপরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া নিয়লিখিত 
মন্ত্রে বিধুঃর ধ্যান করতঃ বায়ু নিরোধরপ কুস্তক করিবে । 

গু শঙ্খ-চত্র-গদাপন্লধরং গক্ষড়-বাহনম্। 
হৃদি নীলোৎপলশ্তামং বিধুঃং বন্দে চতুভু জিম্ ॥ ১০ 

পপ ৮ জপ 

অন্ুন্যাদ ।-নাভিদেশে রক্তবর্ণ, চতুর্ণ্খ, দ্বিভুজ, একহস্ডে 

অক্ষ সুত্র (রুদ্রাক্ষের জপমালা ) এবং অপর হস্তে কমগ্ুপুধারী হৎসানঢ 

ব্রদ্ষাকে ধ্যান করি। ৮ 

অনুবাদ ।_ কুর্যয-মগুল-মধ্যবর্তি তেজের প্রাণভৃত ্থষ্িস্থিতি- 
ধ্বংসকারিণী শক্তির অভিন্ন আধারম্বপ্ূপ সেই পরব্রহ্ষকে আমি চিন্তা করি । 

যিনি জন্মমৃত্যু ছুঃখাদি বিনাশের নিষিত্ত উপাসনীয় এবং ধিনি আমাদিগের 

বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন । 
তিনি তৃঃ, তব, ম্বঃ, মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যৎ এই সপ্ত লোককে ব্যাপিয়। 

আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত করিতেছেন। তিনিই জগতের কারণভৃত. 
জলম্বরূপ, তিনিই মণিপ্রস্তরাদি স্থাবরে জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং তৃণ, বৃক্ষ, 
ওষধি প্রভৃতির অন্তরে রস ম্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই মনুষ্য 
পশ্তী, পক্ষী, কীটাদি জঙ্গমের অন্তরে চেততনাত্বারূপে বিরাজ করিতেছেন ; 

তিনিই অরিগুপাতীত পরতরক্ধ এবং তিনিই পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্থী এই 
ক. । ৯ 
”. অব্ু্াদ।-:হদয়ে নীলোৎপলকাস্তি সৃশ চতুভুজ শঙ্খ চক্র 
“গদী পল্পধার্ী গক্ড়ারূড শ্ীবিষ্ঞকে ধ্যান করি। ১০ 



বিশুদ্ধ আহিফকতা ৮৫ 

গুভূঃ ও ভূবঃ ও বং ও যহঃ ও জন্$ ও তপঃ ও সত্যম। ও তৎ- 
সবিভূর্বরেণ্যৎ, ভর্গো দেবসা ধীমছি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

ও আপো! জ্যোতী রসোহমৃতত ব্রন্ধ ভূড়ু বঃ স্বরে । ( দ্ুবরোম্) ॥॥ ১১ 
অনস্তর দক্ষিণ নাস! হইতে বৃদ্ধাঞুঠঠ সরাইয়! লইয়া এ নাসা দ্বারা 

পূর্ব গৃহীত শ্বাস ত্যাগ. করিবে) শ্বাম এন্সপভাবে ধীরে ত্যাগ করিবে যে, 
সম্মুথে শক্ত, অর্থাৎ ছাতু থাকিলেও তাহা যেন না উড়িতে পারে। নিয়- 

লিখিত মন্ত্রে শিবকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে রেচক করিবে । 

মন্ত্র যথা 

ও শ্বেতং ত্রিশূল-ডমরুকরং অর্ধচন্দ্র-বিভূষিতম্ । 

ত্রিলোচনং ব্যান্বচম্মপরিধানং বৃষবাহনম্। 

ললাটে চিন্তয়েৎ শত্তৃৎ দেবং ভুজগ-ভূষণম্ ॥ ১২ 
ও ভূঃ ও ভুবঃ ও শ্বঃ ও মহঃ ও জনঃ ও তপঃ ও সত্যম্। ও তৎ 

সবিতুর্বরেণ্যৎ, ভর্গে! দেবস্য ধীষমছি। যিয়ো য়! নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

ও আপো জ্যোতী রসোহ্মৃতৎ ্রন্ধ ভূকুবিঃ দ্বরে। মুবরোম্) )। ১৩ 

প্ুনম্মাজ্জন 
ডান হাত উপুড় করিয়া তর্জনী মুড়িয়া মধ্যমার অগ্রভাগ জলে 

ধরিয়া ( নথ ন! ঠেকে ) নিম্নোক্ত যন্ত্র পাঠ করিবে-_ 
ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরম্থতি |. 

নর্দদে সিদ্ধু-কাবেরি জলেহশ্ষিন্ সন্লিধিৎ কুরু ॥| ১৪ 

অন্ুন্যাদ ।--( ৯ম মন্ত্রের অন্থবাদ ভ্রষ্টব্য ) 1৯১ 
অন্ুুবাদ-_ললাটে শ্বেতবর্ণ ত্রিশল ভমরতধারী অর্চন্ত্র-বিভূষিত 

ত্রিনয়ন বুষভারচ সর্পালঙ্কত ব্যাপ্রচর্মধারী শন্তুকে ধ্যান করিবে । ১২ 
অন্ুব্বাদ -(৯ম মন্ত্রের অনুবাদ ভরষ্টব্য )। ১৯৩ 
অন্ুবাদ- গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরক্থততী, নর্খদা, সিদ্ধ এবং 

কাবেরী এই জলে অবস্থান করুন । ১৪ 



টি বিশুদ্ধ আফিকনত্য 

, পরে এই জল নিয়পলিখিত মন্ত্রে নয় বার মন্তকে ছিটাইবে | মন্র 

যর্থা-- 

আপোহিষ্ঠেতি খক্ত্রয়স্য সিদ্ুত্ীপধবিরাপো! দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দো» 
মার্জনে বিনিয়োগঃ | 

ওঁ আপো হি ঠা ময়ো! ভূবঃ (১ বার )। 

ওঁ তান উঞ্জে দধাতন (১ বার ) 

ও মহে রণায় চক্ষনে (১ বার )। 

ওঁ যে। বং শিবতষে। রসঃ (১ বার )। 

শু তন্য ভাজয়তেহ নঃ ৫১ বার )। 

ও উশতীরিব মাতরঃ ( ১ বার )। 

ও তন্ম। অরং গমাম বঃ (১ বার )। 

ও বস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ (১ বার )। 

ও আপে জনয়থা চ নঃ ৫১ বার )11 ১৫ 

আচমন 

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহত্তে এক গণ্য জল লইয়া একবার মন্ত্র পাঠ 

পূর্বক ৩বার জল পান করির' যথানিয়মে আচমন করিবে । 

প্রাভঃসক্ষ্যায় আচমত্নের মন্জ্র 

হ্ধ্যন্চেত্যম্য ব্রহ্ষখাধিঃ হূর্যা-মন্যু-মন্থাপতরো দেবতাঃ প্রক্কৃতিশ্ছন্দ, 

অন্ুন্াদ_আপোষ্ঠা” 1” ইত্যাদি সনে অন্্ত্রয়ের খাধি সিদ্ধুত্বীপ, ছন্দঃ 

গায়নত্রী, দেবতা জল এবং মার্জনে প্রয়োগ হয় ( অবশিষ্টাংশ ৩)৪1৫ মন্ত্রে 

অনুবাদ তষ্টব্য )। ১৫ 
অনুত্যাদ।- 'হূর্ধ্যশ্চ, ইত্যাদি অস্ত্রের ধা খষি, মন্যু 

গতি দেবতা প্রকৃতি ছলঃ এবং আচমনে প্রন্নোগ হয় | 



দিপা জাছিকক্তা জ 

ও সু্ধ্যশ্চ মানস্্যশ্চ মন্ধ্যপ্তরস্চ, মন্ধ্যকত্যেত্য; পাপেত্যো রক্ষত্তাম্। 
বদ্রাত্রিয়া৷ পাপমকারিষং মনসা বাচা, হস্তাভ্যাং পদভ্যামুদরেণ শিক্পী। 

রাতরিম্তদবলুষ্পতু যৎ কিঞ্চ ছুরিতং ময়ি। ইদমহুৎ যা-মমৃত-যোনৌ স্ুর্ষ্য 
জ্যোতিবি ভুহোমি ম্বাহা ॥ ১৬ 

আখ্যাহতসন্্যায় আচসতেনর সক 

আপঃ পুরস্থিত্যস্য বিছুর্খবি-রাপো দেবতা, অপছন্দ, আচঘনে 

বিনিষ্বোগঃ। 

গু আপ: পুনস্ত পৃথিবীং, পৃষ্থী পৃথিবী) পৃতা পুনাতু মাম্। 
পুনন্ত ব্রন্ষণম্পতি, ব্রহ্ম পৃতা৷ পুনাতু মা্ ॥ 
যছুচ্ছিই-মভোজ্যঞ্চ, যদ্ বা ছৃশ্চারতৎ মম । 

সর্বৎ পুনস্ত মামাপো, ২সতাঞ্চ প্রতিগ্রহ-গুঁ স্বাহা। ॥ ১৭ 

সুর্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞকৃত পাপ 

হইতে ( অথব! ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়গণ ক্রোধজনিত পাপ হইতে ) 
আমাকে রক্ষা! করুন (অর্থাৎ আমার যেন এরূপ ক্রোধ না হয়, যাহাতে 

আমি কোন কুকার্ধ্য করিয়া ফেলি)। আমি রাত্রিকালে “ অজ্ঞানে ) 

মন, বাক্য, হন্তস্বর়, পাদদ্বয়, উদর ও লিঙ্গ দ্বারা যে সমুদায় পাপকাধ্য 

করিয়াছি রাত্রযধিষ্াত্রী দেবতা তাহা নষ্ট করুন। আমাতে আর যে 

কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং সেই পাপের কর্তা আমাকে 

আমি জগৎ কারণ হূর্য্যোপাধি জ্যোতিতে অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি প্রকাশক 

পরমাত্মস্বরূপ সৃধ্যে হোম করিলাম ; সমস্ত পাপ নিঃশেষদ্ধপে দগ্ধ 

হউক। ১৬ 

অনুব্যাদ-_“আপঃ পুনস্' গ্রন্থতি মন্ত্রের বিষু। খাবি, জল দেবতা 

বনু প. ছন্দঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়! 
জল পৃথিবীকে পবিত্র করুন। পৃথিবী পবিত্র হইয়! আমাকে 



টি - “বিশুদ্ধ আফিফক্ত্য 

সাক্মগসন্জ্যাক্ম আচসনের সজ্ 

অগ্রিশ্চেত্যস্ রুদ্রখবষি, রপ্রি-মঙ্গ্য-মঙ্গাপতয়ো দেবতা প্ররতিষ্ছন্ছ 

আচমনে বিনিয়োগ: | 

৩ অন্িশ্চ মা-মম্থাশ্চ মন্ত্যপতয়শ্চ, মন্গুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষ- 

স্তাম্। দহ! পাপমকারিষং, মনস! বাঁচ! হস্তাভ্যাৎ পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্লা । 

অহত্তদবলুষ্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং যয়্ি। ইদমহৎ মা-মমৃতযোনৌ সত্যে 
জ্যোতিষি ভূহোমি স্বাহা ॥॥ ১৮ 

জজ চস 

পবিত্র করুন এবং জল বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে পবিত্র করুন। সেই 

বেদ পবিত্র হুইয়! আমার জীবাত্মাকে অর্থাৎ আমাকে পবিত্র করুন। 

উচ্ছিষ্ট ভোজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অসদাচরণ ও অসৎ প্রতিগ্রহ জনিত 

আমার যে কিছু পাপ আছে, জল সেই সকল পাপ হইতে আমাকে 
পৰিত্র করুন । সেই সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যাউক। ১৭ 

অন্ুুবাদ--অগ্নিশ্”” ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র খাষি, আগ্রি, মন্ধ্য- 

মঙ্গাযপতি দেবতা, প্রকৃতি চ্ছন্দঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়। 

অগ্রি, ক্রোধ ও ক্রোধপতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধজনিত পাপ হইতে 

অথবা অগ্মি যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্জাদিদেবত। সকল অসম্পূর্ণ যজ্ঞ কৃত পাপ 
হইতে আমাকে রক্ষা করুন । আমি দিবাভাগে (জ্ঞানে ) মন, বাক্য, 

হস্ত, পায়, উদর এবং লিঙ্গ দ্বার! ঘে পাপ করিয়াছি, দিবাধিষ্ঠান্রী 
দেবতা তাহা নষ্ট করুন। আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরে যে কিছু 

পাপ আছে; সেই সকল পাপ এবং পাপের কর্তা আমাকে অর্থাৎ আমার 

'লিঙ্গ শরীরকে আমি জগৎকারণ অনৃতযোনি চৈতন্তশক্তি 'প্রকাশক 
জ্যোভির্ঘয় সত্যন্ধপে অর্থাৎ পরব্রন্ধে হোম করিলাম । এ সমস্ত পাপ 
নিঃশেষে তশ্বীভূত হউক । ১ 



“বিপ্াগা ক খফিকরাতা পা ৮৯ 

পুজপ্দাজ্জন্দি 

পুনরায় অমস্তরক আচমন করিয়া নিয়্লিখি ১৩টি মন্ত্রের এক 

'একটি পাঠ করিয়! নিজের মস্তকে এক একবার জলের ছিট! দিবে। 

ও (১ বার), তৃতূবিঃ শ্বঃ (১ বার ), তৎসবিতুর্ধারেণযং, তর্গো৷ 

দেবস্য ধীমহি । ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ (১ বার )।। ১৯ 

আপো-হি-ষ্ঠেতি নবর্চস্য সৃক্তস্য সিন্ধুধীপ খধি-রাপো দেবতা ; 

'অন্ত্যয়োরনুষ্ট প শিষ্টানাৎ গায়ত্রী চ্ছন্দে!, মাঞ্ডনে বিনিয়োগঃ | ্ 

ও আপো হি ষ্ঠ! ময়োভূব-স্তান উর্জে দধাতন। 

মহে রণায় চক্ষসে (১ বার)।। ২০ 

ওঁ যো বঃ শিবতমে। রস-স্তস্য ভাঁজয়তেছ নঃ। 

উশতীবিব মাতরঃ (১ বার )।। ২১ 

গু তন্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। 

আপে জনমথ। চনঃ (১ বার )॥২২ 

গু শল্ে। দেবী রভীট্টয়-আপে! ভবস্ত পীতয়ে | 

শং যো-রতি শ্রবস্ত নঃ (১ বার) | ২৩ 

পপ শিপন সাজ ০৮ পা পপ পাপী ৬ সপে পা পপ পাপী পি ৯০ ০৭ প্র জিপ এ হস পপ, 

অনুবাদ (৬১ পৃষ্ঠায় গায়ত্রীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য )। ১৯ 

অন্ুুাদ--'আপে! হিষ্ঠা' ইত্যাদি নয়টা মন্ত্রের সিন্ধুধীপ খবি, 
জল দেবতা, শেষ মন্ত্রয়ের অনুষ্টপ, এবং অবশিষ্ট মন্ত্রের গায়ত্রী ছন্দঃ, 

মার্জনে ইহার প্রয়োগ হয়। [অবশিষ্টাংশ ৩৪।৫ অন্ত্রের অন্থবাঁধ 

জষ্টব্য 1) ২০-২২ 
অনুবাদ ।- দেবতান্বরূপ জল পাপবিনাশ দ্বার! আমাদের সুখ- 

কর হউক; আমাদের যজ্ঞের নিমিত্ত অর্থাৎ যজ্ঞের অনগস্বয়প হউক; 

স্মামাদিগের উৎপন্ন রোগের প্রশমন ও অন্ুৎপন্ রোগের অপসারণ কক ; 



৯ বিশদ, আছিক্ত্য 

ও ঈশানা বার্ধ্যাখাং ক্ষয়ন্তীষ্চর্যনীনাম্। 
অপো যাঁচামি ভেষজম্ (১ বার ) ॥| ২৪ 

ও অপন্থু মে মোমো অব্রবী, দস্তবিশ্বানি ভেষজ । 
অগ্নিষ্চ বিশ্বশভভূবৎ € ১ বার )। ২৫ 

ও আপঃ পৃণীত ভেষজং, বরূখং তন্বে মম। 

জ্যোক্ চ স্ধ্যৎ দশে (১ বার) ॥ ২৬ 

গু ইদ্-মাপঃ প্রবহত, বং কিঞ্চ ছুরিতং ময়ি। 

যদ বাহমভিছুর্রোহ, যদ. বা শেপ উতানৃতম্ (১ বার )॥ ২৭ 

পরা এ+ এ... এস কস. ৭০০ ০১১১১ 

এবং আমাদিগের পবিভ্রত! সম্পাদনের নিমিত্ত আমাদিগের উপর ক্ষরিত 

হউক 1২৩ 

অনুন্বাদ ।_যে জল শস্য বা ধনের ঈশ্বর, মানবগণেব জীবনরক্ষক 

সেই জলের নিকট আঘি পাপরূপ ব্যাধি বিনাশের জন্ত ওষধরূপ সুখ 

প্রার্থনা করি ।২৪ 

অন্মুবালগ ।-সোমদেব আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে 

সমস্ত ওধধ আছে এবং সমস্ত জগতের স্থখকর অশ্সিদেবও ইহাতে বর্তমান 

আছেন 1২৫ 

অন্ুন্বাদদ ।-হে জল, তুমি আমার দেহের নিষিত্ত ব্যাধিনিবারক 

ওধধ পুরণ কর। আময়! যেন নীরোগ শরীরে চিরকাল হুর্যযকে দেখিতে 
পাই ।২৬ 

অন্পুতাদ ।-হে জল, আমাতে যে কিছু অজ্ঞানকৃত পাপ বিদ্যমান: 

আছে কিংব! আমি জ্ঞানপূর্ব্বক অপরের বে অনিষ্ট করির়াছি, অথব! সাধু- 
ব্যক্তিকে যে ক্চুবাকা বলিয়াছি এবং যে 'খিথাকথা কভিয়াছি। তুমি 

আমার সেই সমস্ত পাপ দূরে লইয়া বাও ।২৭ 



বিগধ 'আহিষিসত্য ৯৯, 

গু আপো অস্কান্থিচারিষং, রসেন সমগণশ্মহি । 

পয়স্বানগন আ৷ গনি, তং মা! সংস্থজ বর্চসা (১ বার )॥ ২৮ 
ও আপো জ্যোতী রলোহমৃতম্। 

ব্রহ্মতৃভূ বঃ স্বরে শ্েবরোম্) (১ বার )। ২৯ 

অসর্যণ 

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহত্তে এক গণ্য জল লইরা নাসাগ্রে ধরিয়া 
এরূপ চিস্তা করিবে বে, দেহের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ যে পাপপুরুষ ব্যাপিয়। 

আছে, তাহা! এই মন্ত্রের প্রভাবে দেহ হইতে দুরীতৃত হইয়া হস্তস্থিত 
দলের মধ্যে পড়িল। তারপর নিগ্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই 

হস্তশ্থিত জল বাঁমভাগে শিল! আছে মনে করিয়া তাহার উপর সাজোরে 

নিক্ষেপ করিবে । প্রত্যেক সন্ধার সময়েই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক এইরূপ 
তিনবার অঘমর্ষণ করিতে হয়। মন্ত্র যথা-- 

খতঞ্চেতি থাক্ত্রয়স্যাঘমর্ষণ খাধিভবধত্তং দেবতা, অঙ্ছুপ.ছন্দোহশ্ব- 

মেধাবভৃথে বিনিয়োগ: | 

ও খতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোহ্ধ্যজান্গত । 

ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্র অর্ণবঃ || ৩০ 

অন্ুন্বাদদ 1--আমি অগ্ভ জলে অবগাহন করিয়াছি এবং ইহার 
রসের সহিত মিলিত হইয়াছি। হে অগ্রিদেব, তুমি জলাস্তবর্তী বলিয়া, 
জলবিশিষ্ট ; তুমি আগমন করিয়া তোমার তাদৃশ তেঞ্জের সহিত আমাকে 
সংযুক্ত কর 1২৮ 

অনুব্বাদ ।-- (৯ম মন্ত্রের অনুবাদের শেষাংশ ত্রষ্টব্য )1২৯ 

অনু্াদ-_খতম্” ইত্যাদি মন্ত্রের অথমর্ধণ খাবি, অনুষ্ট,প, ছন্দঃ, 
স্াববৃত্তি অর্থাৎ রাত্রি প্রভৃতি পদার্থ দেবতা এবং অস্বমেধ 



সহ বিশ্ব জাফ্িককৃত্য 

ও সমুদ্রা-ঘর্ণবাদধি, সংবৎসরে। অজারত । 

'অহে] রাতআ্রাদি বিদ্ধদ্, বিশ্বস্য মিষতো। বশী ॥৩১ 

 সুর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, বথাপূর্ব-মকল্পয়ৎ। 
দিবঞ্চ পৃথিবী-্চাস্তরিকমথে! স্যং মুবঃ) ॥ ৩২ 

ভ্রপদেত্যসা প্রক্গাপতির্খ বি-রাপো দেবতা, অনুষ্ট'প, ছন্দঃ, সৌত্রামপ্য- 
বতথে বিনিয়োগঃ | গু ক্রপদার্দিব মুমুচানঃ, শ্দিন্নঃ ম্লাতো মলাদিব। 

"পুত্তং পবিত্রেণেবাজ্য, যাপঃ শুন্বস্ত মৈনসঃ ॥ ৩৩ 

পরে হাত ধুইয়া আচমন করিবে। 

হ্তুর্ষ্যার্থা- প্রাতঃ ও সাক্সহ ন্যায় 

ও কার্য বরঙ্মধধিরগ্ি দে বত গায়ত্রী চ্ছন্দো, মহাব্যাহৃতীনাং প্রজা- 

'পতিখষিঃ প্রজাপতির্রেবিতা বৃহতী চ্ছন্দো, গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র খষিঃ 

সবিতা দেবত। গায্রত্রীচ্ছন্দ:, হৃর্ধযার্ধ্যঘানে বিনিয়োগঃ | গু তৃভূবিঃ 

স্বঃ। তত সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যে! নং 

প্রচো্বয়াৎ || ৩৪ 

ষঙ্ঞান্তে শ্লানকার্যো প্রয়োগ হয়। [ অবশিষ্টাংশ ৬ মন্ত্রের অন্থুবাদ 

রষটব্য] | ৩০-৩২ 

অন্গুবাদ- ্রপদাদিব' ইত্যাদি মন্ত্রের প্রজাপতি খধি, জল 

দেবতা, অনুষ্টপ, ছন্া:, সৌত্রামণী যজ্ঞান্তে দ্গানকার্য্ে প্ররোগ হয়। 

€অবশিষ্টাংশ ২র মন্ত্রের অনুবাদ প্রষ্টব্য) 1৩৩ 

অনুবাদ ।--ওকার মন্ত্রের ব্রদ্ধ খষি, গায়ত্রীচ্ছন্দং, অগ্নি দেবতা, 

ভূতু'বঃ স্ব: এই ব্যান্ৃতিত্রয়ের প্রজাপতি খষি, প্রজাপতি দেবতা, বৃহতী- 
হছন্দঃ, গান্সর্রীর বিশ্বামিত খধি, সবিতা দেবতা গায়ত্রী চন্দ: ক্ধ্যার্ঘয 

ধানে, প্রয়োগ হয়। (৬১ পৃষ্ঠার গানত্রীর ব্যাখা! ভরষ্টব্য )1৩৪ 



বিশুদ্ধ জাহিকস্কতা . ৪৩, 

উক্ত মন্ত্র (অর্থাৎ ৩ ভূনুবিঃ শ্বঃ...প্রচোদয়াৎ ) তিনবার পাঠ 
করিয়া হুর্ধ্যাভিমুখে তিনবার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিরে। ূ 

স্র্ব্যাঘ7- মধ্যাহজসন্ফ্যাক় 

আ. কৃষ্ণেনেত্যন্ত হিরণ্যজ্্প খবিঃ সবিতা দেবতা ত্রি্ইপ, ছন্দ: 

লুর্যযার্ঘাদানে বিনিয়োগ: । 
গআ কৃষেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্সমৃতৎ মর্ত্যঞ্চ | 

হিরণ্যয়েন সবিতা রথেন, দেবে! বাজি ভুবনানি পশ্টন্ ৩৫ 

এই মন্ত্র তিনবার বা একবার পাঠ করিয়। কুর্ধযাভিমুখে ৩ বার বাঁ 
১ বার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে । 

আ্তের্বযাপস্থান- -প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায় 

৬ অসা-বাদিত্যো ব্রহ্ম ॥ ৩৬ 

এই মন্ত্র বলিয়! গ্রদক্ষিণ করিয়া এক অঞ্জলি বা এক কুশী জল দিবে। 

জ্০খ্যাপস্থান- মধ্যাহসন্ধ্যার 

মধ্যাুসন্ধ্যায় উর্ধবাহ ও উদ্ধ মুখ হইয়া দাড়াইয়া অথবা বসিয়াই নিন্ব- 
লিখিত ছইটী মন্ত্র পাঠ করিবে । 

উদ্ত্যমিত্যস্য প্রস্কথ খধি: হুর্যেযাদেবতা, গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, শুর্ধেযোপস্থানে 

বিনিয়োগঃ । 

_ অস্ুবাদ-'। কুন, ইত্যাদি মন্ত্র খষি হিজপাতূপ, দেবত| 
সবিতা, ছন্দ; ্রি্প. সত্যার্ঘ্যদানে প্রয়োগ হয়| 

্যদেব শূন্যার্সে পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে প্েবগণকে ও মানব- 

গণকে স্ব ম্ব স্থানে স্বাপনপূর্বাক এবং অখিল লোক উদ্ভাসিত. করিয়! 
ভুব্ধ্ষয় রথে আরোহণ করিয়া! আসিতেছেন । ৩৫ 

অন্ুবাদ-_এ হর্যদেবই বর্গ 1 ৩৬ 



৯৪ বিশুদ্ধ জ্ছাকিককৃত্য 

$ উদৃত্যং জাতবেদসং, দেবং ব্হস্তি কেতবঃ। 

দশে বিশ্বায় হুর্যযহ্ | ৩৭ 

চিত্রষিত্যস্য কুৎস খিঃ শুর্ষ্যোদেবতা ত্রিইপ, ছন্দঃ নুর্ধ্যোপস্থানে ; , 
বিনিয়োগ: । | 

& চিত্রৎ দেবানা-মুদগা-দনীকৎ, চক্ষুর্দিত্রসা ব্রুপস্যাগেঃ | 

আপ্রা দ্যবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং হূর্য্য আত্মা অগত্তস্ুষস্ঠ ॥ ৩৮ 

গাক্সত্রীর অঙ্গন্াস 

গায়ত্র্য। বিশ্বামিত্র খবি: সবিত। দেবতা গায়ক্রী চ্ছন্দো জপে বিনিয়োগঃ | 

প্রথমে জলম্পর্শ কবিয়া, তারপর আসনে জলের ছিটা দিয়া, “গু 

ভূঃওভ্বং গু শ্বঃ ও মহং গুজনঃ ও তপঃ ৬ সত্যম্ বলিয়। 
আসনে উপবেশন করির। পূর্বে স্তাষ তিনবাৰ প্রাণাধাম কবিবে। 

অনন্তর “গু ভূং গু ভুবঃ ও ম্বঃ ও মহঃ ও জনঃ গু তপ: ও সত্যম্” 

বলিয়া মন্তকে জলের ছিট৷ দিয়া তৎসবিতু হৃদিয়ায় নমঃ বলিয়া 

( তর্জনী, মধ্যম! এবং অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে )। বরেণিয়ং 
সপ (চন রি রস জজ ডি উট ক আত জি জী ও পা জী পপ পপ পাপী সপ 

অন্ুবাদ--উদ্ুত্যম্ ইত্যাদি মন্ত্রে ধযি প্র প্রন্থথ, দেবত! সুর্য, 
ছন্দঃ গায়ত্রী হুর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়। 

জগতের গ্রকাশেব নিমিত্ত অগ্রিম তেজোময় সেই কৃর্য্যকে তাহার 

রশ্মিজাল উত্ধে ধারণ করিতেছে | ৩৭ 

অন্ুবাদ--চিত্রম ইত্যাদি মন্ত্রের খবি কুৎদ, দেবতা নূর্ধ্য, 
হুনদঃ ত্রিইপ, এবং সয্যোপন্থানে প্রয়োগ হয় । 

মিত্র করখ অগ্নি প্রসৃতি দেবতার অধিষ্ঠিত সমস্ত জগতের চক্ষু অর্থাৎ 

: পগ্রঝাশগ্নপ দেবসধুহের সুমগরশ্বরূপ, স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মন্বরূণে হ্রধ্যধেব 
্মাশ্চ্ার়পে উদীরষান হইয়া স্বীয় ফিরণভালে স্বর্গ, মত্ত্য ও আকাশ 

"ই অিুবনকে আপুরিত করিয়াছেন। ৬৮ 



বিগ আআ হকন্ধা ৯ 

(শির শ্বাহ! বলিয়া ( তরজনীএবং মধ্য সবাঝা মস্তক স্পর্শ করিবে )। 
£ভগাদেব শিখায়ৈ বট জেদ সায়া পিখা স্পর্শ কল্মিকে)। শুঘীমহি কবচায় 
ছু (ছই হাতে হৃদয় স্পর্শ করি )। গিয়ে! মো নো নেত্রতয়ার 
বৌষ্ট, (বাম করতলের উপর দক্ষিণ করত চিৎ ক্রিয়া রাখিয়া 

স্বক্ষিণহস্তের তর্জনী দ্বার] দক্ষিণ চক্ষুঃ, মধ্যম! দ্বারা ললাট এবং অনামিক! 

দ্বারা বাম চক্ষুঃ স্পর্শ করিবে)। প্রচোঘয়াদন্রা় ফটু (দক্ষিণ হস্ত 

মস্তকের চতুর্দিকে ঘুরাইয়। দক্ষিণ তর্জনী ও মধ্যয! দ্বার বাম করতলে 

আঘাত করিবে )। 

আবাহন 

কৃতাঞ্জলি হইয়। নিম্নলিখিত মন্ত্রে গায়ত্রীর আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা 
ও আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্গিধা ভব । 

গায়স্তৎ ত্রায়সে বন্মাদ্ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্থৃতা ॥ ৩৯ 

ও ওজোহসি সহোহসি, বলমসি, ভ্রাজোহপি, দেবানাৎ ধামনামাসি, 

বিশ্বমসি, বিশ্বাযুঃ সর্ধমসি সর্ধাযুরভিতুরোম্ গাযত্রীযাবাহয়ামি ॥ ৪* 
সপ সর সপ এব সপ, পক সস, ও 

অন্ুবাদ- হে বর প্রদাগ্নিনি দেবি, আগমন কর এবং পপ কার্য্যে 

'আমার সন্গিহিতা হও । যে ব্যক্তি তোমাকে উচ্চারণ করে, তুমি তাহাকে 

'ষে হেতু পরিত্রাণ কর, সেই হেতু তোমাকে গায়ত্রীদেবী বলিয়৷ সর্ধলোক 

অব্গত আছে । ৩৯ 

অনুবাদ ।-হে গারত্রি! তুমিই ওজং-ন্বরূপ1, তুদিই শক্র- 

পরাভবকারিণী শক্তিম্বরূপা, তুমিই সফল বর্পবির্ধধাহক বলগ্বরূপা, তুমিই 
দেবতা প্রস্থৃতির তেজ বা দীত্তিন্বরূপা, তুমিই গেবতাগিগের সার তেজের 
আধারশ্বরূপা, তুমিই জগতস্বন্নপিনী, তুমিই , জগতের কআআঘুঃসরাপিনি, 
তুমিই সব, ভুমিই সর্বপাপনাশিনী ও পরমাত্মরূপিণি। হে জঠাৎপ্রসবিনী 
গায়তি দেবি ! এস, তোমাকে আবাহন করিতেছি 1৪০ 

সপ পা আরা এ রর সা শর 



৯৬ : বিশুদ্ধ, আক্িকক্কত্য 

$ আয়াডু বরদে দেবি অক্ষরং ব্রঙ্গ-সম্মিতম্। 

গারত্রীচ্ছন্দসাৎ মাত, ইদৎ ব্রদ্মতুষদ্ষ নং) ৪১ 

গাক্সক্্রীর খ্যান 

গড খগ য্ুঃসাম-ত্রিপাদাৎ তির্্যগুর্জাধর দিশ্ছু ঘট কুক্ষিং পঞ্চশিরসমগ্রিমুখখীত 

রঙ্মশিরগ্কাং কুদ্রশিখাৎ কূর্যযমণ্ডলমধ্যস্থাৎ কৌবেয়বসনাং পম্মাসনস্থাৎ 

দণডকমণ্ডবক্ষকূত্রাভয়াঙ্ষ-চতুতূ'জাং শুভ্রবর্ণাং শুত্রান্থরানুলেপনশ্রগাভরণাৎ 

শরচন্রসহত-গ্রভাৎ সর্ববদেবময়ীং ধ্যায়েৎ॥ উক্ত মন্ত্রে গায়ত্রীদেবীকে ধ্যান 

করিয়! গায়ত্রী জপ করিবে । ৪২ 

গাক্সভ্রীর জপ 

জগ প্রণালীতে (৭৬ পৃঃ ১১ পং ) গায়ত্রী জপ করিবে। 

ও ভূতৃবিঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যৎ, ভর্থো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো 

য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ও ॥ ৪৩ 
100-০৫০-াাহ -এর ্ ্তার গ »৮: ক- 

অন্ুন্যা__অভীষটবরদাকিনি গাত্রীদেবি আ আনুন এবং আমাদিগকে 

বেদাস্ততত্ব দান করিয়া অবিনশ্বর ব্রক্ষতত্বের উপদেশ দিন ।৪১ 

অনুন্যা্দ_খক্ যছ্ুঃ ও সাম এই তিনটী বেদ ধাহার 

পাশ্বরূপ); চতুর্দিক এবং উদর ও অধো দিকে যাহার 

ছয়টা উদর) যাহার শির পাঁচটা, অস্ঠিদেব বাহার মুখ? কদ্ষা 

ধাঁহার মস্তক, রুদ্রদেব ষাহার শিখ! ) বিু। যাহার হৃদয়) যিনি কুত্য- 

মণ্ডলে অবস্থিতা, পট্টবন্ত্র পরিছিতা ও পল্লাসনে আসীন! ) ধাহার চারিটা 

হস্ত দণ্ড, কমগুলু। জপযালা! ও অভয় মুদ্রা বার! চিহ্িত + যাহার বর্ণ শুভ্র, 

এবং চন্দন, মাল্য, বস্ত্র ও আভরণ শুভ্র, শরৎ খতুর সহ চন্দ্র সদৃশ ধাহার' 

আাতা। সেই অর্ধদেবময়ী গায়নত্রীদেবীকে প্রভাতে, মধ্যাহনে ও সায়া 

ধ্যান করিবে । ৪২ 

.. আন্ুব্যাদ-_গারত্রীর অর্থ ৬১ পৃষ্ায জরষ্টব্য।9৩ 



বিপক্ষ 'আহিন্কত্য ৯৭ 

এই গান্গত্রী সাধ্যমত (অন্ততঃ দশবার) জপ কূরিবে। প্রাতঃ- 
সন্ধ্যায় হাত চিৎ করিয়া, মধ্যাক সন্ধ্যায় হাত কাইৎ করিয়া এবং সান্বং 
সন্ধ্যার হাত উপুড় করিয়া! জপ করিতে হন্। 

ভপস্থান বা আত্মরক্ষা 

কতাঞ্জলি হইয়া নিম্োক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে । 
জাতবেদস ইত্যন্ত কশ্যপ খষিরগ্রিদদে'বতা, ব্রিষ্প, ছন্দঃ সাবিক্র্যপ- 

স্থানে বিনিয়োগ 1 

গু জাতবেদসে স্থুনবাম সোম-মরাভীয়তো। নির্হাতি বেদঃ|। স নঃ 

পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুৎ হুরিতাত্যথিঃ 1 ৪৪ 

তচ্ছং যোরিত্যস্য শংযুধ/বিধিশে দেব! দেবতাঃ শক্রীচ্ছন্দঃ সাবিক্র্যপ- 
স্তানে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্ছং যোরাবৃণীমহে, গাতুং বজ্ঞার, গাতুং বযজ্ঞ- 
পতয়ে। দৈবী স্বস্তিবস্্ নঃ, স্প্তিম্ানুষেভ্যঃ ৷ উর্ধং জিগাতু ভেবজৎ, 
শল্ো অস্ত দ্বিপদে, শং চতুষ্পদে || ৪৫ 

অনুন্বাদ ।-_'জাতবেদসে' ইত্যাদি মন্ত্রের কশ্ঠপ খষি, অগ্সি দেবতা, 

ত্রিইপ, ছন্দঃ এবং সাবিত্রীর উপস্থানে প্রয়োগ হয়। আমরা অগির 

প্রীতির জন্য সোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি, সেই অগ্নি আমাদের শত্রুর ধন 

ভন্মনাৎ করুন, এবং নাবিক নৌক! দ্বারা যেমন নদী পার করে, অগ্নি 

সেইরূপ সমস্ত ছুঃখ হইতে এবং ছুঃখের হেতুভূত পাপ হইতে আমার্দিগকে 
পার করুন 18৪ 

অন্থুবাদ- _তিচ্ছৎযেো” ইত্যাদি মন্ত্রের খধি শংযু, দেবতা বিশখ্বদেবগণ, 

ছন্দঃ শ্রী এবং সন্থ্যোপাসনায় সাবিক্র্যপস্থানে প্রয়োগ হয়। উপস্থিত 

ব্যাধিসমূহের উপশম হেতু এবং ভবিষ্যৎ রোগ সমূহের প্রশমন হেতু যে 
কার্ধ্য, আমর। তাহ! প্রার্থন। করি । আমর! যজ্ঞের প্রাপ্তি প্রার্থন! করি । 

'আমকা যজমানের ফলপ্রান্তি প্রার্থনা করি। দেবগণ আমাদের কল্যাণ 

করুন। আমাদের সন্থানাদির মঙ্গল ছউক। অনন্তর আমাদের সকল 
ণী 



৯৮ : “ধিশ্বুদ্ধ আফিকিকত্য 

নমো ত্রন্ধণ ইত্যস্য প্রজাপতিখবিধিশ্বে দেবা দেবতা, ঝগতীচ্ছন্যঃ 

সাবিক্রাপস্থানে বিনিয়োগঃ । নমো ব্রঙ্ষণে, নমো অত্বপ্নয়ে, নমঃ 

পৃথিত্যৈ, নমঃ ওষধীভ্যঃ | নমে! বাচে, নমোবাচস্পতয়ে, নমো বিফবে 

বুহতে করোমি 1৪৬ 

অনন্তর নিয়লিখিত মন্ত্রে পূর্বরাদি দশদিকে প্রণাম করিবে। 

(পূর্বদিকে ) ৬ প্রাচ্য দিশে নমঃ, ও ইন্দ্রায় নমঃ | (অগ্নিকোণে ) 

ও আগেধ্যৈ দিশে নমঃ, ও অগ্য়ে নমঃ | ( দক্ষিণে) গু অবাচ্যৈ দিশে 

নমঃ, গু যমার নষঃ | (নৈর্ঘতে )৩ নৈখত্যৈ দিশে নম:, ও 

নৈধতায় নমঃ | (পশ্চিমে) শু প্রতীচ্যৈ দ্বিশে নমঃ, ও বরুণায় নমঃ । 

(বাসুকোণে )১৩ বান্ব্যৈ দিশে নমঃ, শু বায়বে নমঃ | (উত্তরে ) ও? 

উদীচ্যে দশে নমঃ) ও" কুবেরায় নমঃ । (ঈশানে ) ওঁ শ্রশান্তৈ দিশে 

নমঃ, ও ঈশানায় নমঃ (উর্ধে, ) ও উ্ধধায়ৈ দিশে নমঃ, ও ত্রহ্মণে 
নমঃ | (অধঃ) ৩ অধোদিশে নমঃ, গ অনস্তায় নমঃ । অনস্তর ও 

সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। ৩ সাবিত্র্যে নমঃ। ও সরম্বত্যৈ নমঃ। ও সর্বাভ্যে। 

দেবতাভ্যো নমঃ | বলিয়া সকল দেরতাকে প্রণাম করিবে। 

গায়ত্রী শ্বিসর্জন 
গোকর্ণারুতি দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডষ জল লইয়া পরপৃষ্ঠালিখিত 

মস্ত্রোচ্চারণ পুর্ববক জল ত্যাগ করিয়া জপ বিসর্জন করিবে। 

প্রকার অনিষ্ট দুরীভূত হউক । আমাদের ঘিপদবিশিষ্ট পুত্রাদির এবং 

উতুম্পদবিশিষ্ট গবাদি পশুর সুখশাস্তি হউক 1৪৫ 

অনুন্বাদ-'নমে ব্রঙ্গণে' ইত্যাদি মন্ত্রের খবি প্রজাপতি, দেবত! 

শবিশ্বদেব, ছন্দ; জগতী, এবং সাবিক্র্যপস্থানে প্রয়োগ হয়। ব্রহ্ধাকে 

: প্রপম্ি করি, অগ্নিদেবকে শ্রণাষ করি ও পৃথিরীকে প্রণান করি এবং 

৷ গুধধীগণকে, বাগ দেবত। অর্থাৎ সরম্বতীকে, টিসি অর্থাৎ বৃহস্প।তকে 

'ছ্ অহান্ বিষুধকে প্রণাম করি । ৪৬ 



বিশ্তদ্ধ আছ্িককতা ম 

৩ উদ্তমে শিখরে দেবী ভূম্যাৎ পর্ধতমূর্ধনি | 
ব্রাঙ্মণৈরত্যনুজ্ঞাত৷ গচ্ছ দেবি বথান্ুখম্ ॥ ৪৭ 

ভদ্রমিত্যসয বিমদ খষি-রনিদে'বতৈকপদা বিরাট. ছন্দ: শাস্তিকরণে 

বিনিয়োগঃ । ও ভদ্রং নো! অপি বাতয় মনঃ ॥ ও শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ 0৪৮ 

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্তকে জলের ছিটা দ্বিবে। 

আর্যনার্খ্য 
অনন্তর “গু নমে৷ ব্রহ্ষণে” বলিয়! প্রদক্ষিণ করিয়া, একটি অর্থ্য 

ভাতে লইয়া বা একটু জল লইয়া নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠপুর্ববক হৃর্ষ্যোদ্দেশে 
'অর্পণ করিবে। 

ইদমর্ধ্যম_-গু নমে! বিবস্বতে ব্রহ্ধন্, ভান্বতে বিষুখতেজসে । 

জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিভ্রে কর্মদায়িনে | 

ও শ্রীহৃধ্যায় নযঃ ॥ ৪৯ 

জ্বুর্য্য প্রণাম 
ও জবাকুন্থমসঙ্কাশং কাশ্পেয়ং মহাহ্যতিম্। 

ধ্বাস্তারিৎ সর্বপাপদ্রং প্রণতোহশ্মি দিবার্করম্ ॥ ৫০ 
শপ পপ পপ পপ পাপা পপ পাস পপি পাপা পাপ গাব আআ 

অন্ুন্বাদ - ভূমিতলে অবস্থিত সুমের পর্বতের শিখরদেশে গায়ত্রী- 
দেবী অবস্থান করেন । হে দেবি, আপনি আপনার উপাসকদিগের নিকট 
তনুজ্ঞা পাইয়া সেই স্থানেই স্থুখে গমন করুন। ৪৭ 

' অনুবাদ _“তত্রম ইত্যাদি মন্ত্রের খষি বিমদ, দেবত! অনি, ছন্দঃ 
একপদ! বিরাট শাস্তিকরণে প্রঞ্জোগ হয়। হে অগ্লিদেব, আপনি 
আমাদের মনকে আপনাকে প্রার্থনা! করিতে প্রেরণ করুন । ৪৮ 

অন্ুবাদ- হে সবিতৃদেব, তুমি তেজোময়, দীপ্তিশালী, বিশ্বব্যাপি- 
তেজের আধার স্বরূপ, বিশ্বমংসারের কর্তা, পবিত্র, জীবসমূহের বর্ণাপ্রবর্তক ; 
তোমাকে প্রণাম করি । এই অর্ধ্য ূ রয্যকে প্রন্দান করিলাম । ৪৯ 

অন্গুবাদ--জবাপুশের তুলা লোঁহ্িতবর্ণ, কশ্ঠুপের পুত্র, অতিশয় 



১৯০ বিশুদ্ধ আহিকরৃত্য 

'এই মন্ত্র বলিয়! হূর্য্যকে প্রথা করিবে । 
অনন্তর নিয়লিখিত মন্ত্রে দেবতা ও ব্রাঙ্মণদিগকে প্রণাম করিবে। 

ও আসত্যলোকাদ! পাতালা-দা লোকালোকপর্বতাৎ। 

যে সস্তি ব্রাহ্মণ! দেবা-স্তেভ্যে। নিত্যৎ নমোনমঃ ॥ ৫১ 

অনন্তর আচমন করিবে, শিবপৃজাদি করিলে প্রাতঃস্যার পরেই 
তাহা সমাপনাস্তে উক্তরূপে মধ্যাহসন্ধ্যা এবং সায়ংকালেও উক্তরূপে 

সায়ংসন্ধ্যা করিবে। 

ইতি খঙেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত । 

ষজুতেরিদি-সন্ধ্যা 

[ উপনীত যঙ্ুর্ধেদীয় সর্বশাখার ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তগণ এই 
সন্ধ্যা করিবেন ]। 

আচমন 

ও তদ্বিষ্ঠোঃ পরমৎ পদৎ সদ পশ্ঠস্তি সুরয়ঃ | 

দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ১ 

এই মন্ত্রে যথানিয়মে ছুইবার আচমন করিয়া বিষণ স্মরণ করিবে। 

দীপ্তিশালী, অন্ধকাঁরনাশকারী, সর্বপাপহারী দেব দিবাকরকে প্রণাম 

করি। ৫০ 

অনু্বাদ- উর্ধে, সত্যলোক হইতে নিয়ে পাতাল পধ্যস্ত এবং 

চতুর্দিকে লোকালোক পর্বত পর্য্যস্ত যে সমুদায় ব্রাহ্মণ এবং দেবতা 

অবস্থান'করেন, আমি তাহাদিগকে প্রণাম করি। ৫১ 

অগ্ভুধাদ--শৃন্তদেশে বিক্ষারিত চক্ষু যে প্রকার অনায়ামে সর্ব- 

্রন্কাশময় হুর্ধ্যদেবকে দেখিয়া থাকে, সেই প্রকার ভ্ঞানিগণও অকরেশে 

বিষ্চুর বেদাদি শান্তর প্রসিদ্ধ পরম তথ সর্বদ! দেখিয়া! থাকেন। ১ 
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গু গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি খরম্বতি । 
নর্দদে বিস্কু কাবেরি জলেহন্মিন্ সঙ্গিধিং কুরু ॥ ২ 

এই মন্ত্রে জল শুদ্ধি করিয়া মন্তকে জলের ছিটা] দিবে। 

সার্জন 

নিম্নলিখিত এক একটী মন্ত্র এক একবার পাঠ করিয়া মন্তকে এক 

একবার জলের ছিটা দিবে। 

ও শন্ন আপো। ধন্বন্াঃ, শমু নঃ সন্বনুপ্যাঃ | 

শন্নঃ সমুর্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্ত কুপ্যাঃ ॥ ৩ 

ও দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্থিশ্ঃ নীতে। মলাদিব। 

পৃতৎ পবিভ্রেণেবাজ্য, মাঁপঃ শুন্ধস্ত মৈনসঃ ॥ ৪ 

ওঁ আপে! হি ষ্টা ময়োভূব, স্তা ন উর্জে দধাতন। 

মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৫ 
নিতেন 86481255585 নিট এরি যােল 

অন্ুব্াদ- গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরন্বতী, নর্্দা, সিন্ধু, এবং 
কাবেরী এই জলে অবস্থান করুন । ২ 

অনুবাদ ।__মরুদেশস্থ জল আমাদের মঙ্গলদায়ক হউক 1 জলমন্ন 
দেশস্থ জল আমাদের কল্যাণদারক হউন। সমুত্রস্থ জল আমাদিগের 
মঙ্গলকারক হউন, কৃপোন্তব জল আমাদের মঙ্গলজনক হউন । ৩ 

অনুবাদ ।- ঘর্মাক্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া যেরূপ খর্ব 
হইতে বিমুক্ত হয়, নান করিলে যেরূপ শারীরিক মল হইতে বিমুক্ত হওয়! 

যায়, সংস্কার বিধি দ্বারা ঘ্বৃত যেরূপ পবিত্র হয়, তজ্রপ জলসমূহ আমাকে 

পাপ হইতে পবিত্র করুন । ৪ 

অনুবাদ ।--হে জল সকল, যেহেতু তোমরা স্ুখদারক হও, সেই 
হেতু তোমরা আমাদিগকে ইহলোকে অল্লভোগে এবং পরলোকে সেই 
অহৎ ও রমণীয় ত্রহ্গদর্শনে অধিকারী কর। ৫ 
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গু যো ঝঃ শিবন্মো! রস, স্তস্য ভাজয়তেহছ নঃ। 

উশতীরিব ঘাতরঃ ॥ ৬ * 
ও তন্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ । 

আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৭ ূ 

ও খতঞ্চ সত্াঞ্চাভীন্ধাৎ, তপসোহধ্যজায়ত। 

ততো রাঙ্যজার়ত, ততঃ সমুদ্রে! অর্ণবঃ ॥ ৮ 

ও সমুদ্রাদর্ণবাদধি, নংবংসরো৷ অজায়ত। 

অহোরাত্রীণি বিদধদ্, বিশ্বস্া মিষতে। বশী ॥ ৯ 

 কুর্ধ্যাচন্ত্রমসৌ ধাতা, ষথাপূর্ববযকল্পয়ৎ । 
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ-মথো-ন্বঃ (স্ুবঃ ) ॥ ১০ 

অনুবাদ ।-_পুত্রহিতৈধিণী জননীসকল যেরূপ স্বীয় স্তন্তরস 
পাঁন করাইরা! পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়া! থাকেন, তদ্রুপ হে জলসকল, 

ইহকালে তোমরাও আমাদিগকে তোমাদের মঙ্গলময় রসভোগে অধিকারী 
কর।৬ 

অন্গুব্বাদ্ ।- হে জলনকল, তোমরা তোমাদের যে রস দ্বারা জগতের 

লকলম্থানে সকল পদার্থকে পরিত্বপ্ত করিতেছ, সেই রস দ্বার! আমরাও যেন 

পরিতৃপ্ত হই, এবং তোমরাও আমাদিগকে সেইরূপ রসভোগে অধিকারী 
কর।৭ 

অনা ।--মহাপ্রলয়ে খত ও সত্যম্বরূপ পররব্রহ্মই কেবলমাত্র 
বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই সময় সমস্তই গাঁ অন্ধকারময় ছিল। অনস্তর 
সর্বতোঁভাবে ফলোনুখ অদৃষ্ট নিবন্ধন (€ অর্থাৎ জীবের প্রাক্তন কর্মহেতু ) 
সৃষ্টির মূল স্বরূপ জঁলপুর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। তৎপরে সেই প্রলয় 
পক্বোধি জল হইতে প্রকাশমান জগতের নির্মাণে সমর্থ ব্রহ্মা জন্মিলেন । 
তিনি পুর্ব পূর্ব সৃষ্টির স্তায় দিবাপ্রকাঁশক নূর্ধ্য এবং রজনী প্রকাশক 



বসা আফেক্কতা ১৩৫ 

অনস্তর গ্রাতঃসন্ধ্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়! নিয়্লিখিত মন্ত্রী বলিবে। 

গু নত্বা তু পুওয়ীকাক্ষ-মুপাত্তাঘ-প্রশাস্তয়ে । 

্রহ্গবর্চস-কামার্থং প্রাতংঃসন্ধ্যা-মুপান্মহে ॥ ১১ 

প্রাণাক্সাম 

ও কারস্য বরহ্মখষিরগির্দে বতা গান্মত্রী চ্ন্দঃ সর্বকর্মারস্তে বিনিয়োগ: । 
সপ্তব্যাহতীনাৎ প্রজাপতিখযিরগ্ষি-বাযু-স্ধ্য-বরুণ-বৃহম্পতীব্ত্র-বিশ্বদেবা 

দেবতা: গায়ক্র্যঞ্চিগন্ুষ্টব-বৃহতী পঙ-ক্তি-ত্রি&'ব জগত্যন্ছন্দাংসি, 
প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ | 

গায়ত্র্া! বিশ্বামিত্র খবি:, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী চ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে 
বিনিয়োগ: | 

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপ তিখ ধিব্রদ্ষবাষগ্িস্থ্যাশ্চতন্রো! দেবতাঃ প্রাণা- 
স্ামে বিনিয়োগঃ ॥ 

উল্লিখিত মস্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আপনার চতুর্দিকে জলঘ্বারা বেন করিয়া 
টপতা সহ দক্ষিণ অন্ুষ্ঠ ছার! দক্ষিণ নাসা টিপিয়া, বাম নাস দ্বারা বায়ু 
আকর্ষণ পূর্বক পূরক করিতে করিতে মনে মনে বলিবে । যথা-- 

ও ভূঃ ও ভূবঃ ও হ্বঃ ও মহঃ ও জন: ও তপঃ ও. সত্যম্ । ও তৎসবি- 

চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল। এই প্রকারে 

দিন ও রাত্রি হওয়াতেই সংবৎসরের সৃষ্টি হইল । অতঃপর ব্রন্ধা ক্রমে ক্রমে 
পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের স্থষ্টি করিলেন । ৮-১* 

অনুবাদ-_উপস্থিত পাপবিনাশের জন্ত নারায়ণকে প্রণাম করিয়। 
ব্রদ্ধতেজোলাভ নিমিত্ত প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করি 1১১ 

অনুবাদ ।- প্রাণায়ামে ষে ওকার, সঙ্কর্যাহতি, গায়ত্রী ও 

গাক্বত্রীশির উচ্চারিত হয় সেই ওক্কার মন্ত্রের খধি ব্রদ্ধা, দেবতা অপি, 

ছন্দঃ গায়ত্রী এবং নকল কর্মের প্রারন্তে প্রয়োগ হয় । (ভুঃ ভুবঃ হবঃ মহঃ 



১৭৪ বস্তদ্ধ আহৃকক্কত্য 

তুর্বরেণ্যৎ, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ গ্রচোদয়াৎ ॥ ও আঁপো 
জ্যোতী রলোহ্মৃতৎ ব্রদ্ধ তৃভূবিঃ স্বরে সবয়োম্ ) 0১২ 

( নাভো) ব্রন্ধাণৎ রক্তবর্ণৎ চতুর্বক্তৎ দ্বিতুজম্ অক্ষনুত্র-কমণ্ডলুধরং 
হংসারূঢৎ ধ্যায়েয়ম্ ॥ ১৩ 

জনঃ তপঃ সত্যম্) এই সাতটা ব্যান্ৃতির প্রজাপতি খাষি, 

অগ্সি, বায়ু, হুর, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্্র ও বিশ্বদেব এই:সাতদেবতা| বথাক্রমে 
গায়ত্রী উঞ্চিক্ অনুষ্টীপ, বৃহতী পঙক্তি, ত্রি্খপ, ও জগতী এই সাতটা 

চ্ছন্দ: এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয় । গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র খষি, দেবতা 

সবিতা, গায়ত্রী ছন্দঃ এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর শির 

(আপো জ্যোতী মন্ত্রের) প্রজাপতি খধি, ব্রহ্ম বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য এই 
চাঁরিটী দ্বেবতা এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। 

হূর্যা-মগ্ুল-মধ্যবর্তি তেজের প্রাণভূত স্ৃষ্টিস্থিতি ধ্বংসকারিণী 
শক্তির অভিন্ন আধারস্বরূপ সেই পরব্রন্ধকে আমি চিন্তা করি। 
ধিনি জগ্মৃত্যু ছুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদিগের 

বৃদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। 

তিনি ভূঃ তৃবঃ, ম্বঃ, মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যম্ এই সপ্ত লোককে ব্যাপিয়া 

আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনিই জগতের কারণতৃত 
জলম্বরূপ, তিনিই মণিপ্রস্তরাি স্থাবরে জ্যোতিঃ শ্বরূপ এবং তৃণ, বৃক্ষ, 
ওষধি প্রভৃতির অন্তরে রস ম্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই মনুষ্য 

পণ্ড, পক্ষী, কীটাদি জঙ্গমের অন্তরে চেতনাত্বরূপে বিরাজ করিতেছেন ; 

তিনিই ব্রিগুণাতীত পরব্রক্ধ এবং তিনিই পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্গ এই 

ভ্রিলোকম্বরূপ । ১২ 

অন্্রব্বাদ ।_নাভিদেশে লোহিতবর্ণ, চতুর্ম,থ, দ্বিতুজ, একহস্তে 
রুঙ্কাক্ষের জপমাল! ও অপর হন্তে কমগুলুধারী হত্সবাহন ব্রদ্মাকে আমি 
ধ্যান করি । ১৩ 



বিশুদ্ধ আফিকরত্য ৯৭ 

অতঃপর দক্ষিণ হন্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠ বার! বাম নাসা টাল 
বায়ুরোধপুর্ধক কুস্তক করিতে করিতে ঘনে মনে বলিবে। যথা-- 

ও ভূঃ ও ভুবঃ ও স্বঃ ও মহ; ও জনঃ ও তপঃ গু সত্যম্॥ ও তৎসবিতু- 

ব্বরেণ্যৎ ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ও আপে! 

জ্যোতী রসোহমৃতৎ ব্রদ্বতৃভূবঃ শ্বরোম্ ম্বরোম্)। (হৃদি ) বিষু শ্তামং 
চতুর্বাহুৎ শঙচক্র-গদ্াপন্মধরং গরুড়ারঢং ধ্যায়েয়ম্।| ১৪ 

তৎপরে পূর্ববৎ বাম নাসা টিপিয়া রাখিয়াই দক্ষিণ নাশাপুট হইতে 
বুদ্ধানৃষ্ঠ সরাইয়৷ অল্প অল্প বায়ুনিঃসারণ পূর্বক রেচক করিতে করিতে 
মনে যনে বলিবে-- 

ও ভূঃ ও ভুবঃ ও স্ব: ও মহঃ গু জনঃ গু তপঃ ও সত্যম্। ও তৎসবিতু- 
ব্বরেণ্যৎ ভর্গোদেবস্য ধীমহি | ধিয়ো স্বো নঃ প্রচোদয়াৎ।|॥ ওত আপো 

জ্যোতী রসোংমৃতং ব্রহ্মভৃতূবিঃ স্বরে? সবরোম্)। লেলাটে ) রুদ্রৎ শ্বেতং 

পঞ্চবক্ত,ং ত্রিনেত্রং দশদো দু বুযারঢ়ং ধ্যায়েয়ম্ ॥১৫ 

আচমন 

দক্ষিণহন্ত'গোকর্ণাকৃতি করিয়! সামান্ত একটু জল হয়া পরপৃষ্ঠা” 
লিখিত মন্ত্র পড়িয়া! আচমন করিবে ( অর্থাৎ ১ বার মন্ত্র পড়িয়া ৩ বার 

জল পান করিবে )। 

অন্ুন্বাদ--১২শ মন্ত্রের অন্থবাদের শেবাংশ ত্রষ্টব্য এবং অবশিষ্টাংশের 
অন্থবাদ- হৃদয়ে শ্তামবর্ণ, চতুভূ্জ শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী গরুড়রাহন 

'কেশবকে ধ্যান করি। ১৪ 

অন্ুবাদ--১২শ মন্ত্রের অনুবাদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য এবং অবশিষ্টাংশের 
অন্থবাদ-_-ললাটে শ্বেতবর্ণ পঞ্চবদন, প্রতিবনে জ্রিনরনযুক্ত, দৃশসুজ, বৃষ- 

বাছুন রুদ্রদেবকে ধ্যান করি ।১৫ 



১৩৬ বিগুদ্ধ 'জাক্চিককৃত্য 

প্রাতগসন্ধ্যাকস আচমন সজ্স 

ব্রহ্ষখবিরাপে| দেবতা প্রক্কৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ । 

ও সুযশ্চ ম] মন্থ্যশ্চ মন্থ্যপতয়শ্চ | মন্ত্ুকতেত্যঃ পাপেতো। রক্ষস্তাম্ । 

ষদ্রাত্রিয়া পাপমকারিষং [ যদ্্রাত্র্যা পাপমকার্ষং 1, মনস' বাচা, হস্তাঁভ্যাৎ 

পদ্ভ্যামুদরেণ শিক্পা । রাব্রিজ্তদবলুষ্পতু যৎকিঞ্চ ছুরিতং ময়ি। ইদমহং 

মা-মমৃতযোনৌ হযে জ্যোতিষি জুহোমি ম্যাহা ॥ ১৬ 

সখ্যাহত সন্ধ্যা আচমন সজ্স 

বিজুর্ধষিরাপো দেবতা অনুষ্টুপছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ | 
গড আপঃ পুনস্ত পৃথিবীৎ, পৃষ্থী পরথিবী) পুতা পুনাতু মাম্। 

পুরস্ত ব্রহ্মণম্পতি ব্ররন্মপুতা পুনাতু মাঁম্ ॥ 
পাপ ০ পপ আপা পর এ সা সপ বাতা পাপ পা সপ শশা শিপ সা পপ পা পপ পা পাপী পপ ৮747 

অনুন্বাদ -নূর্যযশ্”' ইত্যাদি মন্ত্রের ব্রহ্ম ধাষি, জল দেবতা, প্রকৃতি 
চ্ছন্দঃ এবং আচমনে প্রয়োগ হয়। 

হুরয্য, যজ্ঞ এবং যজ্তপতি ইন্দ্রা্দি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞকৃত 
পাঁপ হইতে (অথবা ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়গণ ক্রোধজনিত পাপ 

হইতে ) আমাকে রক্ষা করুন (অর্থাৎ আমার যেন এরূপ ক্রোধ না হয়, 

যাহাতে আমি কোন কুকার্ধ্য করিয়া ফেলি)। আমি রাত্রিকালে 

( অজ্ঞানে) মন, বাক্য, হন্তদ্বয়, পদঘ্ধয়, উদর ও লিঙ্গ দ্বারা ষে সমুদ্রায় 

পাপকার্য্য করিয়াছি, রাত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহ নষ্ট করুন। আমাতে আর 
যে কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং সেই পাপের কর্তা আমাকে 
আমি জগৎকারণ হৃর্য্যোপাধি জ্যোতিতে অর্থাৎ চৈতন্তশক্কি প্রকাশক 

পরমাত্বন্বরূপ ' সুর্য্যে হোম করিলাম; সমস্ত পাপ নিঃশেষকূপে দগ্ধ 

হউক । ১৬ 

, অন্ধুনাদ--'আপঃ পুনস্ত' প্রভৃতি মন্ত্রের বিষ) খবি, জল দেবতা” 

'মুষ্ূপ. ছদদঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়। 



বিগুদধ জচ্ছিককৃত্য বু 

যহ্চ্ছিষ্ট-মভোজ্যঞ্চ, যদ্বা ছশ্চরিতৎ মম । 

সর্ব পুনস্ত মাধাপো-হষতাঞ্চ প্রতিগ্রহগ্ড দ্বাহা ॥ ১৭ 

সায়খপক্ছানণায় আচমন আমজ্ঞ্র 

রুদ্রধষিরাপে৷ দেবতা: প্ররুতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ । ও অগ্নিশ্চ 

যা মন্ুশ্চ মন্ত্যুপতয়শ্চ । মন্াকতেত্য: পাঁপেভ্যো রক্ষস্তাম্। যদহা 
পাঁপমকারিষং [ মকার্ষং ]) মনসা বাঁচা হস্তাভ্যাৎ পদ্ভ্যামুদরেণ শিক্প। | 

অহস্তদববলুষ্পতু যৎ কিঞ্চ ছুরিতং ময়ি। ইদমহৎ মা-মমৃতযোনৌ সত্যে 
জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা || ১৮ 

পুনন্মার্জন 
পরপৃষ্ঠালিখিত এক একটা মন্ত্র বলিতে বলিতে নিজের মস্তকে এক 

একবার জলের ছিটা দিবে । 

জল পৃথিবীকে পবিত্র করুন। পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমাকে 

পবিত্র করুন এবং জল বেদাধ্যাপক আচাধ্যকে পবিত্র করুন। সেই 
বেদ পবিত্র হইয়া আমার জীবাত্মাকে অর্থাৎ আমাকে পবিত্র করুন? 

উচ্ছিষ্ট ভোজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অসদাচরণ ও অসৎ প্রাতিগ্রহ জনিত 
আমার যে কিছু পাপ আছে, জল সেই সকল পাপ হইতে আমাকে 
পবিত্র করুন। সেই সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যাউক। ১৭ 

অনুব্ধাদ-_“অগ্নিশ্চ* ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র খধি, জল দেবতা, 
প্রকৃতি চ্ছন্দঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়। 

অগ্নি, ক্রোধ ও ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়সকল ক্রোধজনিত পাপ হইতে 
অথব! অগ্থি যন্ত এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রার্দিদেবত৷ সকল অসম্পূর্ণ যন্তকত্ত পাঁপ 
হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি ধিবাভাগে ( অজ্ঞানে') মন, বাক্য, 

সম্ততয়, পদঘয়, উদর এবং লিঙ্গ দ্বার। যে পাপ করিয়াছি, দিবাধিষ্টাত্রী 
দেবতা! তাহা ন্ট করুন। আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরে যে কিছু 
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৪৫১ বার )। তৃৃধিঃ স্বঃ (১ বার )। তৎসবিতূর্বরেণ্যং, ভর্গো- 
'দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ (১ বার )॥ 

সিন্ধুত্বীপ খষিরাপে। দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। 
গু আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব, স্তাঁন উর্জে দধাতন। মহে 'রণায় চক্ষসে। 

(১ বার )1। গু যো বঃ শিবতমে! রস-্তম্ত ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব 

মাতরঃ (১ বার )1| ও তন্মা অরং গমাম বো, বন্য ক্ষয়ায় জিম্বথ | 

আপো জনয়থা চনঃ (১৯ বার) ১৯ 

অঘমর্ষণ 
কোকিলে! রাজপুত্র খষি-€ মাধ্যন্দিনশাখীদিগের--প্রজাঁপতির্খষি- ) 

রাপো দেবতা অনুষ্টপ ছন্দঃ সৌত্রামণ্যবতূথে বিনিয়োগঃ ॥ 
ও ভ্রপদাদিব মুমুচানঃ স্বিশ্নঃ দাতো মলাদিব। 

পুতৎ পবিভ্রেণেবাজ্য, মাপঃ শুন্বস্থ মৈনসঃ || ২০ ( ৩ বার পাঠ্য)। 

শপ ভাল রর চি এ ক পর (কি অপ এ এ এ 

পাপ আছে, সেই সকল পাপ এবং পাপের কর্তা আমাকে অর্থাৎ আমার 

লিঙ্গ শরীরকে আমি জগংকারণ অমুতযোনি চৈততন্তশক্তি প্রকাশক 

জ্যোতিম্য় সত্যরূপে অর্থাৎ পরব্রদ্ষে হোম করিলাম। এ্র সমস্ত পাপ 

নিঃশেষে ভন্মীভূত হউক । ১৮ 

অন্ুবাদ--আপে হি” ইতাি মন্ত্রের সিদ্ধুত্বীপ খষি, জল দেবতা, 
"গায়ত্রী চ্ছন্দঃ এবং মার্জনে প্রয়োগ হয়। ( অবশিষ্টাংশ ৫1৬৭ মন্ত্রের 

অনুবাদ দ্রষ্টব্য )। ১৯ 

অন্ুন্বাদ-দ্রপদাদিব” ইত্যাদি মন্ত্রের কোকিলরাজপুত্র, খাবি 

€ মাধ্যন্দিনশাখীদিগের-_প্রজাপতি খধি ), জল দেবতা, অনুষ্ুপ, ছন্দঃ 
সৌজামণী ঘজ্ঞান্তে সান কাধ্যে প্রয়োগ হয়।  (অবশিষ্টাংশ ৪র্থ মন্ত্রের 
স্বাদ ডরষ্টবা )। ২০ 
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অঘমর্ষণ খধিতাববৃতিদে'ধিতা, অনুষপ, ছন্দো-ইশ্বমেধাবভৃথে 
বিনিয়োগঃ। গু খত সত্যাঞ্চাতীন্ধাৎ, তপসোঁহধ্জার়ত। ততো! 

বাত্রজা়ত, ততঃ সমুড্রে! অর্থবং ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, স্বৎসরো! অজায়ত | 

অহোরাত্রাণি বিদধদ, বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ও সুযর্ণাচন্দ্রমসৌ ধাতা 

যথাপূর্বমকল্পয়ৎ | দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চাস্তরিক্ষমথো| ত্বঃ ( সৃবঃ) ॥ ২১ 

“৩ খাতঞ্চ, হইতে আর ছুইবার উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি 

করিয়া জলগণ্ডষ লইয়া! না্িকার অগ্রভাগে ধরিয়া দেহের সমস্ত পাপ 

নিশ্বাসের সহিত বাহির হুইয়! এই জলে মিশিতেছে, এইরূপ ভাবিয়া! জল 
গণ্ষ বামভাগের ভূমিতে কল্পিত শিলাখণ্ডে সবলে নিক্ষেপ 

করিবে । 

অনস্তর গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে সামান্য জল লইয়া নিশ্নলিখিত; 

মন্ত্রে আচমন করিবে । 

ও অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াৎ বিশ্বতোমুখঃ | 
ত্বং যক্তত্বং বষটুকার আপো৷ জ্যোতী রসোহ্মৃতম্।।২২ 

জলাঞ্জত্ন দান 

অনস্তর হূর্য্যাভিমুখ হইয়া পরপৃষ্ঠালিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। 

অনুবাদ 1_-খধতম্, ইত্যাদি মন্ত্রের অরমর্ষণ খষি, ভাববুত্তি দেবতা, 

অনুষ্টপ, চ্ছন্দঃ, অশ্বমেধ বস্তান্তে ন্নানকার্যে প্রয়োগ হয়। (অবশিষ্টাংশ 
৮1৯১০ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য )। ২১ 

অনুম্াদ-_হে হুর্ধযদেব ! তুমি সমস্ত জীবগণের অন্তত বিচরণ কর, 

ভুমি সর্বদর্শা, তুমি বজ্ঞ, তুমি আঁহতিদানের মন্ত্র, তুমি জল, তুমি জ্যোতিঃ 

তুমি রস এবং তুমিই অমৃত স্বরূপ ।২২ 
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ও ভৃতূ'বঃ স্ব: | তৎসবিতুর্ধরেণ্যৎ ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়! 
'লঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৩ 

এই মন্ত্র প্রাতসন্ধ্যার ও সায়ংসন্ধ্যায় ৩ বার পড়িয়া ৩ অঞ্জলি এবং 
মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় ১ বার পড়িয়া ১ অঞ্জলি জল দিবে । 

সু ঢাপস্থান 
তৎপরে প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যার সময়ে একপায়ে ধীঁড়াইয়া 

'অথবা বসিয়াই কৃতাঞ্জলি হইয়! এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় উর্ধবাহু হইয়। 
-ুর্য্যোপস্থান করিবে। 

প্রস্কথ খাবি হূর্যেযা দেবতা, গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, ৃর্ষ্যোপস্থানে বিনিয়োগ: | 

গড উদ ত্যং জাতবেদসৎ, দেবং বহস্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় হুরধ্যম্ ॥২৪ 

কুতস খষিঃ, হুর্ধোয। দেবতা, ত্রিষ্টপ, ছন্দঃ হুর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ | 
ও চিত্রং দেবনামুদগাদনীকৎ চক্ষুর্শিত্রস্য বরুণস্যাগ্রেঃ । আগ্রা গ্ভাবা 

পৃথিবী অন্তরিক্ষৎ সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষম্চ ॥ ২৫ 
পাট সপে সপ্পেীসস পপ পপ পাও সপ সা এ৯. পাপী াসপীীশীশিসপেস্পালীশি শেপ পীর সি পপ 

অনুবাদ--৬১ পৃষ্ঠায় গায়ত্রীর অন্থবাদ দ্রব্য ।২৩ 
অনুবাদ-_উদ্ত্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রের খাষি প্রস্কথ, দেবতা হূর্যয, ছন্দঃ 

গায়ত্রী এবং সুর্যোপস্থানে প্রয়োগ হয় । 

জগতের প্রকাশের নিমিত্ত অগ্নি-দম তেজোময় সেই হুর্যকে তাহার 

রশ্িজাল উদ্ধেধারণ করিতেছে । ২৪ 
অনুবাদ-_চচিত্রম্ ইত্যাদি মন্ত্রের খষি কুৎ্স, দেবতা হুরধ্য, ছন্দঃ 

ত্রি্টপ, এবং কুর্ধ্োপস্থানে প্রয়োগ হয়। 
মিত্র বরুণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠিত সমস্ত জগতের চক্ষু অর্থাৎ 

“প্রকাশ স্বরূপ দেবসমূহের সমষ্টি স্বরূপ, স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মন্বরূপ ুরধ্য- 

'দেষ 'আশ্চর্ঘযরূপে উদীয়মান হইয়া স্বীয় কিরণজালে বর্গ, মর্ত্য ও আকাশ 
এই ব্রিদ্ুবনকে আপুরিত করিয়াছেন । ২৫ 
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বধ্যভ্াথর্বণ খাবি হুর্ধ্যো দেবতা, ত্রাঙ্গী ত্রিইপ. ছন্দ: হুর্যোপস্থানে 
বিনিয়োগঃ | 

ও তচ্্ষুর্দেবহিতৎ পুরস্তাচ্ছ, ক্রমুচ্চরত। পহ্হেম শরদঃ শতং, জীবেম 

শরদঃ শতং, শৃণ্য়াম শরদঃ শতং, প্রত্রবাম শরদঃ শত-মদীনাঃ ন্যাম 

শরদ:-শতৎ, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥২৬ 

প্রস্থ খাঁধিঃ, সু্য্যো দেবতা, অনুষ্প ছন্দঃ, সৌত্রামণ্যবত্থে হুর্য্যোপ- 

স্থানে বিনিয়োগ: | 
ও উদ্বয়ৎ তমসম্পরি, স্বঃ পশ্স্ত উত্তরম্। 

দেবং দেবত্রা হ্থর্যয-মগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ২৭ 

অন্ুুশ্াদ--“তচ্চক্ষুঃ, ইত্যাদি মন্ত্রের অথর্বার পুভ্র দধ্যঙ অর্থাৎ 

দধীচি খষি, কৃর্ধ্য ঘেবতা৷ ব্রার্ষী ত্রিই,প, ছন্দঃ, হুর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ 
হয়। 

(যাহাকে আমরা স্তব করিতেছি )সেই দফ্েবতাসমূহের প্রিয়, 

পাবত্রমূর্তি, পৃথিবীর চক্ষুঃস্বরূপ হৃর্যদেব পূর্বদিকে উদ্দিত হইতেছেশ। 
তাহার অনুগ্রহে আমরা যেন শতবৎসর যাবৎ উত্তমরূপ দেখিতে পাই । 

শতবৎসর যাবৎ ম্বাধীনতার সহিত প্রাণ ধারণ করি, শতবৎসর ধাঁবৎ 

উত্তমরূপে শুনিতে পাই, শতবৎসর বাব উত্তমরূপে কথাবার্তা বলিতে 

পারি, শতবতৎসর বাবৎ কাহারও নিকট যেন হীন প্রতিপন্ন না হই, 
শতবংসরের শেষেও আমর! যেন বহুদিন যাবৎ প্র প্রকার হই । ২৬ 

অনুব্াদ--উদ্বয়ং ইত্যাদি মন্ত্রের প্রস্বথ খষি, হূর্ধ্য দেবতা, 

অনুষ্টুপ ছন্দ: সৌন্রামণী ফক্ঞান্তে ও সুখ্যোপস্থানে প্রয্বোগ হয় 

আমরা রাত্রি শেষ হইলে উদীয়মান দেবদেব সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ স্বরূপ 

দিবাকরকে যেন উপাসনার সময়ে দর্শন কন্ধিতে পারি ।২৭ 



১১২ বিশুদ্ধ আহিককত্য 

গুর্ধ্য খন্বিঃ (মাধ্যদিনশাখীদিগের-বাধদেব খষিঃ ) শৃষ্যে। দেবতা 
সুর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ | 

ও স্বয়ন্ভুরসি, শরেষ্টো রশির্বর্ডোদা অপি, বর্চে! মে দেহি ॥ ২৮ 
হিরণ্যত্বুপ খাঁবঃ, সবিতা দেবতা, ত্রিষ্প, ছন্দঃ হুর্ধ্যোপস্থানে 

বিনিয়োগঃ। 
ও আ কৃষ্ণেন রজনা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতৎ মত্ত্যঞ্চ। 

হিরণ্যয়েন সবিত। রথেনা দেবো! ধাতি ভূবনানি পশ্ঠন্ ॥ ২৯ 

অঙব্যাস | 

“৪ হৃদয়ায় নমঃ ( বলিয়! দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যম ও অনামিকা 

দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে )। ভূ শিরসে স্বাহা, ( বলিয়! তর্ঞনী ও মধ্যম! 
দ্বারা মত্তক স্পর্শ করিবে )। ভূ্ঁশিখায়ৈ বষট্, (বলিয়া! অন্ুষ্ঠ দ্বারা শিখা 
স্পর্শ করিবে )। বঃ কবচায় হুঁ, (বপিয়া বাম হস্তের উপর দক্ষিণ 

হস্ত রাখিয়] ছুই হস্তে আপনাকে জাপটাইয়া ধরিবে )। স্বঃ অন্ত্রায় ফট, 

(বলিয়া দক্ষিণ হস্ত মস্তকের চতুর্দিকে ঘুরাইয়া দক্ষিণ তর্জনী ও মধ্যমা 

অন্ুন্বাদ্-_“হয়ভূরসি” ইত্যাদি মন্ত্রের হুর্যখষি, (মাধ্যন্দিনশাখী- 
দিগের - বামদেব খষি ) সুর্য দেবতা এবং হুর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়| 

হে হুর্ধ্যদেব, তুমি স্বতঃসিদ্ধ, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ কিরণ (মণ্ডল শ্বরূপ 
হিরণ্যগঞ্ড নামক রশ্মি )) তুমি মহাতেজস্বী, স্থতরাং আমাকে তোমার 
তেজ প্রদান কর। ২৮ 

অগ্কখাদ-_আরুষেন, ইত্যাদি মন্ত্রের হিরণ্যস্তূপ খবি, সবিতা! 
দেবতা, ব্রিইপ. “**: এবং হুর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয় । 

র্যযদেব শৃন্তমার্গে পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে দেবগণকে ও মানব- 
'গণকে গ্ব ন্ব স্থানে স্থাপনপূর্বক এবং অখিল লোক উদ্ভাসিত করিয়। 
জবূ্ময় রথে জারোহণ করিয়া আসিতেছেন। ২৯ 



১১৬ 

দ্বার! বাম করতলে আঘাত করিবে )। অক্গস্তাল তিনবার কর! আবস্তাক | 

অতঃপর গায়ত্রীর ধ্যান করিবে । বাম হুত্তের তলদেশে জলদ্বারা একটা 

ত্রিকোণ যওল অকিয়। কৃর্ণমুদ্্রা ঘারা নিম্নলিখিত মন্ত্র রলিতে বলিতে 
ধ্যান করিবে। 

গান্নআীর খ্যান 

ও শ্বেতবর্ণ! সমুদ্দিষ্টা কৌশেয়বসনা তথা । 
অক্ষমূত্রধর] দেবী পদ্মাসনগতা শুভা । 

আদিত্যমগুলাস্তঃস্থা ব্রহ্মলোকস্থিতাথবা ॥ ৩, 

এই মন্ত্রে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া! নিম্নলিখিত মন্ত্রে 
গায়ন্রীর আবাহন করিবে। 

গাক্সত্রীর আবাহন 

দেবা ধষয়ো, ধাম দেবতা, গায়ত্র্যা আবাহনে বিনিয়োগঃ | 

ও তেজোহসি শুক্রমস্তমৃতমসি ধাম নামাসি। 

প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টৎ দেবযজনম্ ॥ ৩১ 
পসরা 

অন্ুুবাদ-গায়ত্রীদেবী শ্বেতবর্ণা, চেলির বন্ত্র-পরিহিতা, তাহার 
হস্তে জপমাল!, তিনি পল্মাসনে বসিয়া আছেন এবং স্ুধ্যমগ্লের ভিতর 
কিংব! বুদ্ধলোকে অবস্থিতি করিতেছেন। ৩৯ 

অনুব্াদ-_'তেজো২পি' ইত্যাদি মন্ত্রের দেবতাঁগণ খষি, ধাম 
দেবতা এবং গায়ত্রীদেবীর আবাহনে প্রয়োগ হয়। 

ছে গায়ত্রীদেবি ! তুমি ব্রহ্মতেজ, তুমি দীপ্তিশালিনী, তুমি সুক্তিদাত্রী, 

তুমি সর্বদা চিন্তার যোগ্যা, তুমি পুজনীয়া, তুমি অমরগণের শ্রিক্ক। এবং 
ঈশ্বরারাধনার মন্ত্র। ৩১ 



০ 
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১১৪ বিশুদ্ধ আবিকফিতা 

: গু আয়াহি বরদে দেবি, ত্রাক্ষরে ব্রদ্মবাদিনি। 
গাযত্ি চ্ন্দসাং মাতঃ, শুদ্ষযোনি নমোহস্ত তে ॥ ৩২ 

ও গায়ত্রান্তেকপদী, দ্বিপর্দী, ত্রিপদদী, চতুষ্পত্পদলি ন হি প্চসে। 
নমন্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে ॥ ৩৩ 

গাক্সক্রীর খধ্যাদি 

গায়ত্রা বিশ্বামিত্র খধিঃ£, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী চ্ছন্দো 

জপোপনয়নে বিনিয়োগঞ্জ। 

গায়়ত্রীর জপ 

ও ভৃদুবঃ স্বঃ | ততৎসবিতুর্বরেণ্যৎ, ভগের্ণদেবসা ধীমহি। ধিয়ো যে 
নঃ প্রচোদয়াৎ ও ॥ ৩৪ 

এই গায়ত্রী শন্ত্র ন্ততঃ ১০ বার জপ করা আবশ্তক। জপের নিয়ম-_ 
সির 

অন্ুবাদ-_হে বরদায়িনি, হে দেবি, হে অক্ষরত্রয়মন়্ি ( 'প্রণবন্থ 
কিৎবা গায়ত্রী বা সাবিত্রী শবস্থ ), হে বেদপ্রকাঁশকারিণি, হে বেদমাতঃ, 

হে পরব্রঙ্গোদ্ঠতে গাযত্রি! তুমি আগমন কর, তোমাকে প্রণাম 
ক্করি। ৩২ রর 

অনুবাদ--হে গায়ত্রীর্দেবি, তুমি একপর্দী অর্থাৎ ভূতুবঃ স্বঃ এই 

তিন লোক তোমার প্রথম পদ, তুমি দ্বিপদধারিণী অর্থাৎ খক যজুঃ সাম 
এই তিন প্রকার বেদ তোমার দ্বিতীয় পদ, তুমি ত্রিপদবিশিষ্টন, অর্থাত 
প্রাণ, অপান ও ব্যান এই তিন বাু ভোমার তৃতীয় পদ, তুমি চতুষ্পদ 
অর্থাৎ সুর্য্টদেব তোমার চতুর্থ পদ । তুমি অপদ অর্থাৎ হুশ্রাপ্য, তোমার 
খী যে দর্শনযোগ্য চতুর্থ পদ অর্থাৎ লুধর্যদেব, তাহাকে আমি গ্রণাম 
ক্রি ৩৩ 

অনু্াদ--( ৬; পৃষ্ায় গারত্রীর অহবাদ ভর্টব্া )। ৩৪ . 



প্রাল % 

১১. 

প্রাতঃকালে চিৎ হাতে, মধ্যান্ধ সয়ে কছিৎ ছাতে ও সারংকালে উপুড় 
হাতে জপ করিবে [ ৭৬ পৃঃ ১১ পৎ প্রশ্টব্য ]। 

হুূর্য্য খধিঃ [ মাধ্যন্দিনশাখীদিগের--বামদেব খাবি: ] সধ্যো দেবতা 

সুষ্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ | ও কুর্য্যস্যারৃত-মন্বাবর্তে ॥ ৩৫ 

এই মন্ত্র পাঠ পুর্ববক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে। 

গাক্সভ্রী বিজন 

গু উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাঁৎ পর্বতমূর্ধনি | 
ব্রাঙ্মণৈঃ সমনুজ্ঞাত! গচ্ছ দেবি যথাস্খম্ ॥ ৩৬ 

এই মঙ্্তবলিয়া এক গণ্য জল দিবে। অনস্তর নিয়লিখিত মন্ত্র 

বলিয়া প্রত্যেকবার এক এক অঞ্জলি জল দিবে । 

ও নমে! দিগভ্যঃ । ও নমো দিগদেবতাভ্যঃ | ৬ নমো বর্ষণে । 
ও নমঃ পৃথিব্যৈ । গু নম ওষধীভ্যঃ | গু নমোহ্গ্রয়ে । গু নমো বাচে। 

ও নমো বাচল্পতয়ে | ও নমো! বিধবে | ও নমো মহতে। ও নযোহ্ত্তাঃ | 

গু নমোহপাঁৎপতয়ে | ও নমো বরুণায় ॥ ৩৭ 

অন্ুবাদ-_নহথয্যন্ত' ইত্যাি মন্ত্রের হুষ্য খধি, (মাধ্যন্দিনশাখী- 
দিগের- বামঞ্ধেব খষি ) হ্র্যয দেবতা এবং হৃুর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ 

হয়। কুর্ধ্য যেরূপ পৃথির্বীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আমিও 

তদ্রপ স্র্ধযদেবকে প্র্থক্ষিণ করি । ৩৫ 

অন্ধুন্বাদ্দ-_-হুমিতলে অবস্থিত সুমের পর্বতের শিখরদেশে গায়ত্রী 
দেবী অবস্থান করেন । হে দেবি, আপনি আপনার উপাসকদিগের নিকট 
অন্ুজ্ঞ! পাই! সেই স্থানেই স্থখে গমন করুন| ৩৬ 

অস্সুবাদ-_দিক্সকল, দ্বিগ দেবতাগণ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, ওষধী, অগ্জি, 

বাগদেবতা, বাচম্পতি, ব্রি, মহৎ, জল, অপাৎপতি বরুণদেবকে প্রণান্ব 

করি । ৩৭ 



৯৯৬? বদ্ধ আকক্কুতা 

এযোধর্থঃ 1--& নমো! বিবস্বতে ত্রন্ষন্, ভাশ্বতে বিষ্ঠতেজসে 
জগৎসবিজ্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্দায়িনে | 

ও শ্রীহ্ধ্যায় নমঃ 1৩৮ 

এই মন্ত্র বলিয়া হুর্ষেযোঙ্গেশে অর্থ বা জল দিবে। 

ক্ঞ্খয প্রপাস 
ওঁ জবাকুনুমসঙ্কাশং কাশ্তপেয়ৎ মহাছ্যতিম্। 

ধবাস্তারিং সর্বপাপদ্বং প্রণতোহংশ্মি দিবাকরম্ | ৩৯ 

ও নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগণ্প্রস্থতিস্থিতিনাশহেতবে । 

্রয়ীমরায় ্রিগুণাত্বধারিণে বিরিষি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে ॥ ৪০ 
এই মন্ত্রে হুর্য্যকে প্রণাম করিয়া পরে আচমন করিবে । প্রাতঃসন্ধ্যার 

পর শিবপূজাদি করিয়] পুর্ববোক্ত নিয়মে মধ্যান্ক সন্ধ্যা এবং সায়ংকাঁলে 

সায়ংসন্ধ্যা করিবে । 

যজুর্বেদি-সন্ধ্যা সমাপ্ত । 

অনুবাদ- হে পরবরন্গ স্বরূপ হ্রর্যদেব, তুমি তেজন্বী, দীপ্তি- 
শালী, বিশ্বব্যাপি-তেঞ্জের আধার স্বরূপ, জগতের কর্তা, পবিশ্র, কর্মপ্রবর্তক 
তোমাকে আমি প্রণাম করি। এই অর্ধ্য সুর্য দেরকে প্রদান 

করিলাম । ৩৮ 

অন্ুব্বাদ--জবাপুণ্পের তুল্য লোহিত বর্ণ, কশ্তপের পুত্র, অতি- 
শয় দীপ্তিশালী, অন্ধকার নাশকারী, সর্বপাপহারী দেব দিবাকরকে প্রণা্ 

করি । ৩৯ 

অন্ুবাদ--ধিনি জগতের নেত্রম্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক, যিনি 

অগতের স্ষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের একষাতর হেতু, যিনি ত্রিবেদাত্মক এবং সত্ব 
জজ ও তমঃ এই ত্রিগুণ ভেদে প্রচ্ধা, বিষু। ও,মহেম্বর মূর্তি ধারণ করেন, 
সেই দেব দিবাকরকে প্রণাম করি। ৪০ 

সত সপ 
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জাতবেদন ইত্যেতজ্জপেৎ হুস্তায়নং পথি। 

ভযনৈবি গুচ্যতে সর্বৈঃ শ্বস্তিষান্ প্রাপ্,য়াদ, গৃহম্। 
ব্যষ্টায়াঞ্চ তথা রাত্র্যাৎ প্রাতছঃশ্বপ্রদর্শনে | 

চিত্রমিত্যু পতিষ্ঠেত ত্রিসন্ধ্যৎ ভাঙ্করৎ তথা । 

সমিৎপাণিন'রো নিত্যং প্রাপুয়াচ্চ ধনামুষী ॥ 

উদুত্যমিতি বাদিত্য-মুপতিষ্ঠেদিনে দিনে | 

ক্ষিপেজ্জলাঞ্জলীন্ সপ্ত ঘনোছ্ঃখবিনাশনে ॥ 
( বিষুত্ধর্মোতর ) 

“জাতবেদসে” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া ফোন স্থানে যাত্রা করিলে 

"পথে কোন বিপদ হয় না); অধিকন্ত সিদ্ধ মনস্কাম হইয়া নিরাপদে 

গৃহে প্রত্যাবর্তন কর! যায় । রাত্রে কোনরূপ ছুঃন্বপ্ন দেখিলে প্রাতঃকালে 

“চিত্র দেবানাম্ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । যে ব্যক্তি হব্ডে সখিধ, 

( আকন্দপল্লব ) গ্রহণ করিয়া তিন সন্ধ্যায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করে, সেই 

ব্যক্তির ধন ও আতুঃ বৃদ্ধি হইয়া! থাকে । “উহ্ ত্যৎ জাতবেদস”” ইত্যাদি 
মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিদিন হৃর্ষ্যোঙ্দেশে ৭ অঞ্জলি জল প্রদান 

করিলে মনঃকই দূর হইয়! থাকে । 

জা যত 

[ অর্থাৎ স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ ] 

প্রতঃসন্ধ্যার পর শিবপুজার্দি করিতে হয়। মধ্যাঙ্ছ সন্ধ্যার যন্ত্রাদি 

সকলই প্রায় প্রাতঃসন্ধ্যার ন্যায় । কিন্তু যদি শধ্যান্চ সন্ধ্যার সময়ে 

মধ্যাক সন্ধ্যার অনুষ্ঠান কর! হয়, তাহ! হইলে শুর্য্যার্ঘ্যের পূর্বে প্াগপ্র 
কুশের উপর পূুর্ধবাভিমুখ হুইয়। এবং বাম করতলের উপর পবিজ্র (সাগর 

কুশপত্রতবয় ) স্থাপন করিস তাহাক়্ উপর দক্ষিণ করতল অধোঁযুখ রহিয়। 
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খ্বাম পদের উপর দক্ষিণ পদ আথিয়া একবার গায়ত্রী জপ করিবেঃ তারপর 
বেদ-চতুষ্টয়ের আদি-মন্ত্র অর্থাৎ চারিবেদের প্রথম মন্ত্রকরটা উচ্চারণ করিবে । 
প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্বে খষ্যাদি ন্মরণপূর্ববক মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । 

মধ্যান্ক সন্ধ্যাকালে যদি মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা না করা হয়, তাহ। হইলে 

প্রাতঃসন্ধ্যাতেই বেদাদি মন্ত্র চতুষ্ট় পাঠ করিবে। জমর্থপক্ষে সকলেরই 
গায়ত্রী জপের পূর্বে গায়ত্রী শাপোদ্ধার পাঠ করা আবশ্তক এবং গায়ত্রী 
জপ করিবার পরে গায়ত্রী কবচ পাঠ কর্তব্য । 

খগবেদী ও যুর্বেদী ব্রাহ্মণগণ যদি নিত্য তর্পণ করেন তাহা 

হইলে আগ্রে ব্রহ্মবজ্ঞ করিয়া তৎপরে তর্পণ ও স্ত্্যার্থ দান করিবেন। 

খণ্েেছের প্রথস সজ্ 

অগ্রিমীড়ে ইতি মন্ত্র মধুচ্ছন্দাখষিরগ্লির্দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দ:, 

ত্বাধ্যায়ে (ত্রহ্ষষজ্ঞজপে ) বিনিয়োগঃ | 

ও অগ্রিমীড়ে পুর়োহিতৎ, যজ্ঞন্ত দেবমৃত্ধিজম্। হোতারং রত্বধাতমম্ ॥ ১ 

যজুত্রেদ্দের প্রথম মক্জ্র 

ইষেত্বেতি মন্্স্ত পরমেী প্রজাপতি খষিঃ শাখা-বৎস-গাবো-দেবতাঃ 

( উঞ্চিকৃছন্দঃ ) স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ | 
ও ইযে [ ইখে]ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ। দেবে! বঃ সবিত। ্রারপরতু । 

্রেষ্টতমায় কম্মণে ॥২ 

অন্ুবাদ- “অপ্রিমীড়ে' ইত্যাদি মন্ত্রের মধুচ্ছন্দ] খষি, অনি দেবতা 
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ক্যাধ্যায়ে ( েদাধ্যয়নে ) প্রয়োগ হয়। যিনি আহবনীর 

স্বরূপে যজ্ঞ ভূমির পূর্বভাগে স্থাপিত হন, ধিনি দীপ্যমান, যিনি 
দেবতাদিগের হোতা, এবং ধিনি বজ্ঞফলরূপ রত্বের সমধিক রূপে দান কর্তা, 

আমি সেই অগ্নিদেবকে স্ব করি। ১ 

অনুবাদ -“ইষেছা' ইত্যাদি অন্ত্রের পরযেঠী প্রজাপতি থঝি, 
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'লামসতেবদের প্রথম 'সন্ধ 

অঙ্ম আয়াহীতি মন্তন্ত ভরঘবাজ খবির্গীয়ত্রীচ্ছন্দোতগ্িরে৫দোবতা স্বাধ্যাগ্নে 
বিনিয়োগঃ। | 

নি্ললিখিত মন্ত্রটী তিন বার পড়িবে। 
ও অগ্ন আম্নাহি বীতয়ে, গৃণানে। হব্য-দাতয়ে। নি হোতা সংলি 

বিষি ॥ ৩ 

অথব্রবেতের সক্জর 

শঙ্নো দেবীরিতি মন্ত্র্ত দধ্যঙ ডাথর্বধণ খধিরাপে! দেবতা গায়ত্রী 

চ্ছন্৷ঃ ম্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ । 

শাখা বদ ও গাভী দেবতা (উঞ্চিক ছন্দঃ) স্বাধ্যায়ে প্রয়োগ 
হয়। হে শাঁখে, তোমাকে বৃষ্টির জন্য আমি ছেদন করি এবং তোষাকে 

অন্নের নিমিত্ত লইয়া যাই অর্থাৎ তোমার দ্বারা অগ্নি প্রজলিত করিয়া 

তাহাতে আহুতি প্রদ্দান করিব; দেই আহুতি হৃর্ধ্যদেবের নিকট উপস্থিত 

হইবে, হুর্ধ্য হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে আমাদের অন্ন উৎপন্ন হুইবে। 

হে বখসগণ, তোমাদের মাতার নিকট হইতে গমন কর। তোমরা 

গাভীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিও না, তাহা হইলে আমরা সায়ংকালে ছুগ্ধ পাইব 
লা যদি দুগ্ধ সংগৃবীত না হয়, তাহা হইলে পরদিন হোমের 

জন্য হবি প্রস্তুত হইবে না। হে গাভীগণ, আমাদের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের 
জন্ত কূর্ধ্যদেব তোমাঁদিগকে তৃণ পুর্ণ বনে. প্রেরণ ক্ুরুন। তোমরা তৃণ 
ভক্ষণ করিয়। ছুপ্ধদানে আমাদের যজ্ঞকর্নে সহাক্স হও । ২ 

অন্ুবাদ--'অগ্র আয়াহি' ইত্যাদি মন্ত্রের ভরদবাজ খবি, গায়ত্রী 
চ্ছনাঃ, অগ্রি দেবতা শ্বাধ্যায়ে প্রয়োগ হয় । হে অগ্নিদেব! তুমি আহতি 
ভক্ষণের লিষিত্ত এবং দেবতাসকলফে উহা অর্পণ করিবার জন্ এস 

পর, ও পা + পর ৮“ রর ০৯ প্ী 
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ও শন্নো দেবীল্সভিষ্র্,। আপে। ভবন্ত গীতয়ে। শখ যো 
রভিশ্রবস্ত নঃ 16 

গাক্সভ্রীজ্দ দস * 
ইছাও সন্ধ্যার অঙ্গন্তাসের পরে পাঠ্য । জপের পূর্বে পাঠ করিলে 

“গায়ত্রী শাপোদ্ধার”” পাঠীন্তে গায়ত্রী-হৃদরয় পাঠ করিতে হয়। 
ও নমস্কৃত্য ভগবান্ যাঁজ্বঙ্থ্যঃ স্বয়ভূবং পরিপূচ্ছতি | ত্বৎ ব্রহি ব্রহ্মন্ 

গায়ক্র্যৎপত্তিং শ্রোতৃমিচ্ছামি । ব্রহ্গজ্ঞানোৎপত্তিং প্রকৃতি পরিপৃচ্ছামি ॥ ১ 

ভীভগবাস্থুবাচ । 

প্রণবেন ব্যাহৃতিসডিঃ প্রবর্ততে তমসম্ত পরং জ্যোতি; । কঃ পুকুষঃ ? 

্বয়সবিষুরিতি । সোৎপঃ স্যজতি। অথ তাস্বপৃন্বঙ্ুল্যা মন্থয়তে। 
মথ্যমানাৎ ফেনো! ভবতি। ফেনাদ্ বুদ্ধদে ভবতি। বুদ্ধ দাদ ভবতি। 

অগ্াদ্বাযুর্ভবতি। বায়োরগ্নির্বতি। অগ্নেরোষ্কারো ভবতি। ওকারাদ্- 

ব্যান্বতির্বতি | ব্যান্ৃত্য৷ গায়ত্রী ভবতি। গায়ত্র্যাঃ সাবিত্রী ভবতি । 

সাবিজ্র্যাঃ সরম্বতী ভবতি। সরন্বত্যা বেদ! ভবস্তি। বেদেভ্যো ক্রহ্গ 

ভবতি। ব্রহ্মণো লোকা ভবস্তি। তন্মালোকাঃ প্রবর্তন্তে চত্বারো বেদাঃ 

সোপনিষদঃ সেতিহাসাঃ। সর্ব তে গায়ত্রযাঃ প্রবর্তস্তে । যথাগ্িদ্দেবান*ং, 
সস 

এবং আমাদিগের প্রার্থনায় হোতা হইয়া এই আস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন 

কর। ৩ | 
অন্ুনাদ--শলো দেবী” ইত্যাদি মন্ত্রের অথর্ধার পুত্র দধ্যঙ 

€ বীচি ) খবি, জল দেবতা, গায়ত্রী চ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে প্রস্বোগ হয়। 

দেবতাস্বরূপ্ন 'জল সকল আমাদের পাপ সমূহ বিনাশ করিয়। আশিন্দ- 

দায়ক হউন, আমাদের যজ্ঞের অন্সশ্বর্ূপ হউক, আমাদের উৎপক্প রোগাদির 
উপ্শঘন এবং অনুৎপন্দ রোগের গ্রতিবন্ধকম্ববপ হউন, জআমাদের 

গবিভ্রত! রক্ষাহেতু আমাদের উপর ক্ষ্রিত হউক 1৪ 
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 ব্রাহ্মণো মনগঘ্যাণাং, মেরু; শিখকিপাং, গঙ্গা লদীনাৎ রা গ্রজাপত্তীনাং 
এবযসৌ মুখ্য! | গায়ত্রযা গান্ত্রী ছন্দো ভবতি ॥ ২ 
"কিং বৈ ভূঃ1| কিৎ ভূবঃ? কিং ম্বঃ? কিং মহঃ? কিং জনঃ? 

কিং তপঃ ? কিং সত্যৎ ? কিং তৎ? কিৎ সবিতুঃ? কিং বরেণ্যম্? 

কিং ভর্গঃ? কিং দেবন্ত? কিং ধীষ্হি? কিৎ খিয়ঃ? কিংয়ঃ? 

কিৎনঃ৪ কিং প্রচোদয়াৎ ? ৩ 

ভূরিতি ভূলেরপকো, তুব ইত্য্ত্িক্ষলোকঃ, শ্বরিতি ত্বলেক্ষো, 
'মহরিতি মহলেকো, জব্দ ইতি জনলোক-স্তপ ইতি-তপোলোকঃ, সত্যমিতি 

সত্যলোকো, তৃহুবঃ স্বরিতি ভ্রৈলোক্যম্। তদ্দিতি তেজঃ, যত্তেজঃ 

সোহগ্রিঃ, সবিতাদিত্যোইন্ং বৈ বরেখ্যং, অন্মমেব প্রজাপতি: | তর্গ 

ইত্যাপো বৈ ভর্গঃ, ষ্দাপস্তৎ সর্বদেবতাঃ | দেবন্ত সবিতুরেবো বা! যঃ 
পুরুষঃ স বিজ্ুঃ। ধীমহীত্যৈশ্বধ্যৎ যদৈশ্ব্য্যং স প্রাণ ইত্যধ্যাত্মং | ধ্ঘধ্যাত্মং 
তৎ পরমং পদৎ, তত্মহেশ্বরঃ | ধিয় ইতি মহীতি, পৃথিবী মহী। যো নঃ 

প্রচোঘয়া্দিতি কামঃ, কাম ইমান্ লোকানু প্রচ্যাবয়তে। যোনৃশৎসো 
যোহ্ৃশংসোহস্যাঃ স পরো ধন ইত্যেষা বৈ গায়ত্রী ॥৪ 

কিং গোত্রা ? কত্যক্ষর! ? কতিপাদ1? কতিকুক্ষিঃ ? কাতশীর্ষ! ॥ ৫ 

সাত্যায়নগোত্রাঃ চতুর্বিংশত্যক্ষরা বৈ গায়ত্রী, ত্রিপদা, যট্কুক্ষিত, 

পঞ্চশীর্ষা ॥ ৬ 

. কেহস্যাস্ত্য়ঃ পাদা ভবস্তি ? কা অস্যাঃ ঘকক্ষয: ? কানি চ 

পচঈর্ধানি। ্ 

খগবেদোহস্যাঃ প্রথমঃ পানো ভবতি, যদুর্কেদে! দ্বিতীয়, সামবেদ 

সৃতীয়ঃ | পূর্ব দিক্ প্রথম কুক্ষিত বতি, দক্ষিণ! ঘিতীয়া, পশ্চিম! ভূতীয়া, 

উত্তরা চতুর্থী, উদ্ধ1 পঞ্চমী, অধোহস্যাঃ বচী। ব্যাকরণমন্যাঃ প্রথম 
শর্ষং ভবতি, শিক্ষা দ্বিতীয়ং, করন তীকষং, নিকক্তং চতুর্থ, জ্যোতিযা- 

অয়মমিতি পঞ্চম ॥ ৮ 
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কিং লক্ষণম্? কিং বিচেষ্টিতম্? কিসুদাজতম্॥ ৯ 

লক্ষণং মীমাংসা, অথর্ববেদে1 বিচেষ্টিতং, ছন্দোবিচিতি-রুদাহতম্ ॥১৯ 
কে বর্ণ; ? কঃ শ্বরঃ॥ ১১ 
শ্বেতো বর্ণ:, যট্ম্বরাঃ | পুর্ব্বা ভবতি গায়ত্রী, মধ্যমা ভবতি সাবিত্রী, 

পশ্চিম সন্ধ্য! সরম্থতী। রক্ত গায়ত্রী, শ্বেতা সাবিত্রী, কৃষ্ণ সরশ্বতী ॥ ১২ 

প্রণবে নিত্যযুক্তা স্যাছ ব্যাহতিষু চ সপ্ডন্থ । সর্কেষামেব পাপানাং 

সঙ্করে সমুপস্থিতে ॥ শতসাহশ্রমভ্যস্তা গায়ত্রী পাবনং মহত ॥ ১৩ 

উঃ কালে বক্তা, মধ্যান্তে শ্বেতাপরাহে ক্ষ | পূর্বসন্ধিব্রণন্থী, 
ষধ্যসদ্থিমণহেশর্য-পরসন্ধিবৈ ঞ্চবী | হুংসবাহিনী ত্রাঙ্গী, বুষভবাহিনী 

মাহেশ্বরী, গরুড়বাহিনী বৈষবী ॥১৪ 
পূর্বাহ্নকানে সন্ধ্যা গায়ত্রী, কুমারী বক্তাঙ্গী রক্তবাসা -স্ত্িনেত্রা, 

পাশাহ্ক,শাক্ষমালা-কমণ্ডলুকরা হংসারূঢ়া খগবেদসহিতা ব্রহ্মদেবত্য! 

ভুলো কব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী ॥॥ ১৫ 
মধ্যান্ককালে সন্ধা সাবিত্রী যুবতী শ্বেতাঙ্গী শ্বেতবাসা-স্ত্রিনেত্রা 

পাশান্ক-শত্রিশূল-ডমরুহস্তা বৃষভারূঢা যছুর্কোদসহিতা রুদ্রদেবত্যা ভূবলেক- 

ব্যবস্থিতাদিত্যপথগাঁমিনী ॥১৬ 
সায়াহ্কালে সন্ধ্যা! সরস্বতী বৃদ্ধা কৃষ্াঙগী কৃষ্ণবাস! স্ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্র- 

গদাপদ্নহত্তা গরুড়ারূঢ়া সামবেদসহিতা বিষু্দেবত্য। স্বলেণকব্যস্থিতা দিত্য- 
পথগামিনী || ১৭ 

কান্তক্ষরদৈবতানি ভবস্তি ॥॥ ১৮ 
প্রথমমাগ্রেয়ং দ্বিতীয়ং প্রাজাপত্যং, তৃতীয় সোম্যৎ চতুর্থ মৈশানৎ 

পঞ্চম-মাদিত্যং, যষ্ঠং বাহ্পিত্যৎ, সপ্তষৎ ভগদেবত্যম্, অষ্টমৎ পিতৃদেবত্যম্, 
লবঘ-মাধ্যম্পৎ, দশমং সাবিত্রং, একাদশৎ স্বাষ্ট *, দ্বাদশৎ পৌকধ, ভ্রয়োদশ- 

মৈজ্জ্রাপ্রং, চতুর্দীশং বায়ব্যৎ, পঞ্চদশং বামদেবং, যোড়শং মৈত্রাবরুণং, 
সন্তদশং বা্ব্যম্,। অগ্টাদশং বৈশ্বদেব্যমত। একোনবিংশতিকং বৈষুবধ, 

'বিশংতিফং বাসবম্, একবিংশতিকং তৌধিতৎ, দ্বাবিশতিকৎ কৌবেরং 
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ব্রয়োবিংশতিকমাশ্বিনং, চতুর্কিংশতিকৎ ব্রাঙ্গম, ইত্যক্ষরদৈবতীলগি 
ভবস্তি 1১৯ ্ 

দৌমুর্ণর সঙ্গতান্তে, ললাটে রুদ্রঃ, ভ্রবোমে'বঃ, চক্ষুযোশ্চন্্রাদিত্যো, 
কর্ণয়োঃ শুক্রবুহম্পরতী, নাসিকে বাঁযুদেবত্যে, দক্তৌষ্টাবৃভয়সন্ধ্যে, মুখমগ্নি, 

জিহ্বা সরস্বতী, গরীব! সাধ্যান্গৃহীতিঃ; স্তনয়োর্ববসবং, বাহ্বোর্শরুতঃ, হৃদয় 

পার্জন্ত, মাকাশমুদরং, নাভভি-রস্তরিক্ষং, কটিরিন্দ্রামী, জঘনং প্রাজাপত্যৎ, 

কৈলাসমলয়াবুরূ, বিশ্বে দেবা জান্ুনী, জঙ্ু-কুশিকৌ জজ্ঘাতয়ং, খুরা 
পিতরঃ, পাদৌ বনম্পতয়ঃ। অস্কুলয়ো৷ রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্তান্তেংপি গ্রহাঃ 
কেতুমণসা খতবঃ সন্ধ্যাকালস্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো, নিমিষমহোরাত্র- 
মাদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ || ২* 

সহঅপরমাৎ দেবী, শতমধ্যাং দশাবরাম সহশ্রনেত্রাং গায়ত্রীং 
শরণমহং প্রপদ্োে ॥ ২১ 

শু তৎসবিতুর্বরেণ্যাঁয় নমঃ, ও তৎপূর্বজপায় নমঃ। গু তৎ প্রাত- 
রাদিত্যপ্রতিষ্ঠায় নমঃ ॥ ২২ 

সায়মধীয়ানে! দিবসকৃতৎ পাপৎ নাশয়তি | প্রাতরধীয়ানো রাত্রিরুতং. 
পাপং নাঁশয়তি ॥ তৎ সায়ং প্রাতরধীয়ানঃ পাপোধপাপো ভবতি ॥ ২৩ 

ধ ইদং গায়ত্রীহদয়ং ব্রাক্ষণ:ঃ পঠেৎ, অপেয়পানাৎ পুতো৷ ভবতি, 
অতক্ষ্যভক্ষণাৎ পুতে ভবতি, অজ্ঞানাৎ পৃতে৷ ভবতি, স্বর্ণস্তেয়াৎ পুতো? 
ভবতি, গুরুতল্লগমনাৎ পৃতো! ভবতি, অপঙ.ক্কি-পাবনাৎ পুতে। ভবতি, 
্রন্মহত্যায়াঃ পৃতো ভবতি, অব্রঙ্ষচারী সব্রঙ্ষচারী ভবতি। ইত্যনেন 

হৃদয়েনাধীতেন ত্রতুঃ সম্যগিষ্টো ভবতি, হষ্টিগায়ত্র্যাঃ শতসহম্রাণি জপ্চানি 
ভবস্তি। অষ্ৌ ব্রাহ্মণান্ সম্যগ, গ্রাহয়েৎ। অথ সিদ্ধিত'বিতি ॥| ২৪ 

ইদং ত্রাহ্মণো নিত্যমধীয়ীত, সর্বপাটঃ প্রমুচ্যতে সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যত, 
ইতি। ব্রহ্মলোকে মহীয়তে, ব্রঙ্গলোকে মহীয়ত ইত্যাহ ভগবান্ 
বাজবন্ধযঃ || ২৫ 

ইাত গায়ত্রী-হৃদয়ং সম্পূর্ণম। ও তৎসং গু ॥ 
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তান্ত্রিক সন্ফযা 

দীক্ষিত মাত্রেরই তান্ত্রিক সন্ধ্যা করা আবপ্তক। দীক্ষিত ব্যক্তি যদি 

সন্ধ্যা উপাসনা না করে, তাহা হইলে তাহার দীক্ষার্নিত কোনরূপ 

ফললাভই হয় না। দীক্ষা তন্ত্রের অধীন । তত্ত্রের হুইটী ভাগ ; যথা,_- 

€১) শ্রক্তি-বিষয়ক, (২) বিষু-বিষয়ক | বাহার! শক্তিমন্ত্রে অর্থাৎ 

কালী দুর্গ প্রভৃতি মন্ত্ে দীক্ষিত হইয়া থাকেন এবং কালী হূর্গা প্রভৃতি 

দেবতার উপাসনা করেন, তাহারা শক্তি-বিষয়ে সন্নিবেশিত তত্থের 

্রক্রিয়ান্তসারে এবং বাহার৷ বিষ্ণুর উপাসক অর্থাৎ বিষ মন্ত্রে দীক্ষিত, 
তাহারা বৈষব তত্ত্রানারে উপালনা করিবেন। 

এই কলিযুগে বৈদিক কর্মসম্পাদন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় 

না, বিশেষতঃ স্ত্রী শুত্রাদির বেদে অধিকার নাই, তজ্জন্তই তান্ত্রিক কর্ম 

সর্বত্র সবিশেষ আদরণীয় হইয়াছে । তন্ত্র সকলযুগেই ছিল, কলিযুগে 
বেদাদি বিহিত কাধ্য অতিশয় কষ্টসাধ্য, তজ্জন্তই সহজ সাধ্য মুক্তি বা সিদ্ধি 

তন্ত্রে সনিবেশিত থাকায়, সমাজে তন্ত্রই অতিশয় প্রসার লাভ করিয়াছে । 

তান্ত্রিক সন্ধ্যার পময় ও বৈদিক সন্ধ্যার সময় এক। যদ্দি নিয়মিত 

সময়ে তান্ত্রিক সন্ধ্যা সম্পাদন কর! ন1 ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে সন্ধ্যা 
করিবার পুর্বে দশ বার গায়ত্রী জপ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার পরে 

সন্ধ্যা করিবে। 

তান্ত্রিক সন্ধ্যা প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল এই তিন সময়ে 
'একই ধূপ। তবে এই তিন সন্ধ্যার প্রত্যেকের বিভি্স প্রকার ধ্যান 

আছে, তাহাই সাময়িক সন্ধ্যোপাসনার সময় করিবৰে। গায়ত্রী ও মন্ত্রের 

জপ ১০৮ বার করিতে হয়, তাহা! ন। করিলে জপ জন্ত কোন ফল হয় না। 

উচ্চৈ-স্বরে জপ কর! উচিত নহে । গায়ত্রী ও মন্ত্র জপের ফললাভ করিতে 
হইলে মনে মনে জপ করা উচিত, ফোননধগ শন্দ করা উচিত 



১. 

নছে। দেবতা ভেদে তাত্রিকফি আচষনেরও পার্থক্য 'আছে। সে 

সকল অসম্ভব হইলে শাত্তগণ পুর্বালিখিত আতমন প্রকরণেব শান্ত 
আচমন ও বৈষ্বগণ বৈষব আচমন করিবে, এইরূপ করিলেও আচমন 

সিদ্ধ হয়। 

হাত পা ধৌত করিয়া পূর্বব বা উত্তর মুখে উপবেশনপূর্বক গায়ত্রী 
পড়িবার পর শিখা বীধিয়া (যদি শিখা না থাকে, তাহা! হইলে শিখা 
স্থান স্পর্শ করিয়! ) আচমন করিবে। 

আচমন 

(শক্তিমন্ত্রে)--( নমঃ ) আত্মতত্বায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া ওষ্টে একটু 

জল ছিটাইবে। (নমঃ) বিস্যাতস্বায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠে একটু জল 
ছিটাইবে । (নমঃ) শিবতত্বায় নমঃ বলিয়। ওষ্ঠে একটু জল ছিটাইবে। 

অন্তমন্ত্রে মন্ত্র না বলিয়া ওঠে তিনবার একটু করিয়া জল ছিটাইবে। 
দ্বিজাতিগণ প্রথমের ( নমঃ) স্থলে গু বলিবেন ও শেষের নমঃ স্থলে 

স্বাহা বলিবেন এবং প্রত্যেক মন্ত্রে জল পান করিবেন । 

জলঙছি 

অন্ধুশমুদ্রা দ্বারা ( মধ্যম! অঙ্গুলীর অগ্রভাগ, নথ লা ঠেকে) জল 

স্পর্শ করিয়া নিয়লিখিত মন্ত্র বলিবে £-_ 

( নমঃ) গঙ্গে চ ষমুনে চৈব, গোঁদাবরি সরুম্তি। 
নর্মদে সিদ্ধুকাবেরি, জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুক | 

অনস্তর বীজমন্ত্র অর্থাৎ স্বীয় ইষ্ট দেবতার মন্ত্র বলিতে বলিতে সেই- 

জল তিনবার মাটিতে ছিটাইবে ও সাতবার নিজের মন্তকে ছিটাইবে। 

অঙ্ন্যাস 

অনস্তর তত্বমুত্রা ঘারা হয় স্পর্শ করিয়! “আঁং হৃদয়ায় নমঃ এই মঙ্ 
বলিবে। মস্তক ম্পর্শ করিয়া 'ঈং শিরসে নমঃ» ( শ্বাহা ) এই মন্ত্র বলিবে। 



কপ বন্তদ্ধ আহকরতা 

শিখ! স্পর্শ করিয়া! “উৎ শিখায়ৈ নম ( ব্যট্ ) এই যন্তর'বলিবে। ছুই হাতে 
অর্থাৎ বা হাত্ত নীচে ও ডান হাত উপরে রাধিয়৷ ও আপনাকে জড়াইয়া 
ধরিয়া “রং কবচায় নমঃ (ছুৎ ) এই মন্ত্র বলিবে। বাঁ হাত চিৎ করিয়া ও 

তাহার উপর ডান হাতটিও চিৎ করিয়া রাখিয়া ডান হাতের তর্জনী ঘারা 
'।ক্ষণ চক্ষু, মধ্যম! ঘারা কপাল ও অনামিকা দ্বার! বামচক্ষু স্পর্শ করিয়া 

“ৎ নেত্রতরয়ায় নমঃ” ( বৌষট ) এই মন্ত্র বলিবে। “অঃ অন্তরায় ফর্টা এই মন্ 

বলয় ছুইটী হম্তই ঘুরাইয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা 

বাম হন্তের তলদেশে আঘাত করিবে। দ্বিপ্লাতিগণ নমঃ স্থলে স্বাহ! 

ইত্যাদি বলিবেন। | 

অঘমর্ষণ 

অঘ অর্থাৎ পাপ, মর্ষণ অর্থাৎ মোচন, অঘমর্ষণ অর্থাৎ পাপ ধুইয়া 

ফেলা । বীজমন্ত্রে ইষ্দ্েবতার অঙ্গন্তান ও করন্তাস করিয়া বাম 

হস্তে একটু জল রাখিয়া, তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত চাপা দিয়া 
হিং যৎ বং লং রং এই মন্ত্র তিনবার জপ করিবে । বাম হস্তের অঙ্গুলীর 
ফাঁক দিয়া ফোটা ফেণাটা জল ফেলিতে থাকিবে এবং তত্মুদ্রান্ধারা সেই 

জল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া বীজমন্ত্র পাঠপূর্বক সাতবার মস্তকে 
ছিটাইবে। বামহস্তস্থিত অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া নাসিকার নিকট 

ধরিয়া! মনে মনে চিন্তা করিবে যে, প্র জল বাম নসিকা দ্বারা দেহের 
অধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার দেহস্থ সমন্ত পাপ ধুইয়া কৃষ্ঃবর্ণ হইয়া দক্ষিণ 

নাসিক! দিয়া বাহির হইয়া শ্বাসের সহিত এ জলে মিশিল। অনস্তর 
নিজের সন্মুথে একখান প্রস্তর আছে এই মনে করিয়া এ জল কল্পিত 

প্রস্তর খণ্ডের উপর “ফু: বলির (একবার বা তিনবার ) নিক্ষেপ 

ফকরিবে। অন্তর পুরায় হস্তপ্রক্ষালনার্দি করিয়া পুর্ববধৎ আচমন 

কধিবে। 



তপণ 

তর্পণ ম্ানেরই এক অঙ্গ; কিন্তু মহানির্ধাণ তস্ত্রেরে মতে অনেকে 
ইহা সগ্ধাতেও করিয়া থাকেন। ধাহারা ইহা করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহারা কেবল মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় ইহা! করিবেন। তর্পণ প্রাতংঃসদ্ধ্যায় 
করিবার আবশ্তক নাই ও স্ত্রীলোকদিগকেও ইহা করিতে হয় না । তর্পণ 

করিবার সময় নিয়লিখিত এক একটা মণ্জ বলিয়া বামহত্তের তবমুদ্রার 
উপর প্রত্যেকবার জল দিবে :__ 

(নমঃ) দেবান্ তর্পয়ামি *। (নমঃ )খধীন্ তপয়ামি; (নমঃ) 
পিতুন্ তর্পরামি। (নমঃ) গুরূন্ ত্পয়ামি | (নমঃ) পরমগুরূন্ তর্পয়ামি | 
(নমঃ) পরাপরগুরূন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) পরমেস্িগুরূন তর্পয়াষি। 
অনস্তর শক্তিমন্ত্রে -_-নেমঃ) ভ্ীং অমুকদেবতাং তপয়ামি নমঃ (স্বাহ ) 

এই মন্ত্র বলিয়! তিনবার জল দিবে । অন্ত মন্ত্রে নমঃ) অমুকদেবতাৎ 
তর্পয়ামি (৩বার )। বৈষবের পক্ষে -নমঃ নারদং তপয়ামি (৩বার )। 

নমঃ পর্বতং তপয়ামি ( ৩বার )। নমঃ বিষণ তর্পয়ামি (৩বার )। 

নমঃ নিশঠং তর্পয়ামি (৩বার )। নমঃ উদ্ধবং তর্পয়ামি (৩বার ) 
নমঃ দারুকং তর্গয়ামি ততবার )। নমঃ বিঘকৃসেনং তরপয়ামি ( ৩বার ) 
নমঃ শৈনেয়ং তর্পয়ামি (৩বার )। নমঃ গুরুং তর্পয়ামি (ওবার ) 

নমঃ (মুলমন্ত্ব) অনুকদেবতাৎ তর্পয়ামি নমঃ ( ৩বার )। সম্পূর্ণ তর্পণে 

অক্ষম হইলে নিজ নিজ ইষ্ট্দেবতার তর্পণ করিলেও চলিতে পারে। 

স্বষ্ব্ার্ঘয 
ইদমর্ধ্যং ( নমঃ) শ্রীনুর্য্যায় নমং এই মন্ত্র বলিয়। হুর্য্যোন্জেশে অর্ধ্য 

বা সামান্ত একটু জল দিবে। ( দ্বিজাতিগণ-_-“হীৎ হংসঃ ইদমর্থ্যৎ কৃধ্যায 
স্বাহা * বলিবেন )। অনন্তর তিনবার গান্ত্রী জপ করিরা নিজ নিজ 

ইউদেবতার উদ্দেশে তিনবার জল দিবে । 

* দ্বিজাতিরা সকল স্থানেই প্রথমে নমং ন। বলিয়া! গু বলিবেন ॥ 



৯২৮ বশত জা ।ছ্কক্কতা 

গাক্সত্রী খ্যান 
প্রাতঃসন্ধ্যায়। 

ও উদ্ভদাদিত্যসঙ্কাশাৎ পুস্তকাক্ষকরাৎ ম্মরেধ। 

কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্ধীং ধ্যায়েকারকিতেহম্বরে. || ১ 

মধ্যাক্কসন্ধ্যায় ধ্যান । 

ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহুৎ শঙ্ঘচক্রলসংকরাম্। 

গদাপন্মধরাৎ দেবীৎ সুর্যাসনকৃতা শ্রয়াম্ ॥২ 

জায়ংসন্ধ্যায় ধ্যান। 

গু সায়াহ্ছে বরদাৎ দেবীৎ গায়ত্রী সংস্মরেদ যতিঃ। 
কাত শুক্লাধরধরাৎ বৃষাসনকতা শ্রয়াম্ । 

ত্রিনেত্রাৎ বরদাৎ পাশং, শূলঞ্চ নৃকরোটিকা। 
বিভ্রতীৎ করপ্নৈশ্চ বুদ্ধাৎ গলিতযৌবনাৎ । 

হুর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং, ধ্যায়ন্ দেবীং লমভ্যসেৎ ॥ ৩ 

ত্রিপুরা বিদ্যার ধ্যানে কিছু পার্থক্য আছে। তাহা দীক্ষা গুরুর 

নিকটে জানিয়া লইবে। 

্ প্রাণাম়াম 

প্রথমে দক্ষিণ অন্ুষ্ঠ দ্বার! দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়! বামহত্তে বীজমন্ত 
৪বার জপ করিবে। তৎপরে দক্ষিণ নাসিক! সেই প্রকার টিপিয়া রাখিয়াই 
অনামিক| ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসিকাঁও টিপিয়া ধরিয়া ১৬বার বীজমন্ত 
জপ করিবে । অতঃপর দক্ষিণ নাসিক! ছাড়িগা দিয়া ৮বার বীজমন্ত্র জপ 
করিবে । (৬৬ পৃষ্ঠায় প্রাণায়ামের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য )। 

হাষ্যাদিন্যাস 

তত্বমুদ্রা ঘারা নিজ মস্তক স্পর্শ করিয়া (নমঃ) অমুকখাষয়ে নমঃ 

বলিবে। মুখল্পর্শ করিয় ( নমঃ ) অমুকচ্ছন্দসে নমঃ বলিবে। হৃদয় 
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ম্পর্ণ করিয়া (নমঃ) অনুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিবে। যেস্থানে অমুক 
দেওয়া আছে সেই স্থানে অমুকের পরিবর্ধে যে মন্ত্রের যে খবি, যে ছন্দঃ 

ও যে দেবতা, তাহার নাম উচ্চারণ করিবে। ছ্বিজাতিগণ প্রথমের (নমঃ) 

স্কুলে ও বলিবেন। 

করন্যাস 

আং অন্ুষ্ঠাত্যাং নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া ছুই হাতেরই তর্জনী দিয়া 

অনুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ঈ" তর্জনীভ্যাং নমঃ * এই মন্ত্র বলিয়া অনুষ্ঠ 
হবার! তঞ্জনী স্পর্শ করিবে । উং মধ্যমাত্যাৎ নম: 1 এই মন্ত্র বলির! 

অন্ুষ্ঠ দ্বারা মধ্যম। স্পর্শ করিবে । প্র অনামিকাভ্যাৎ নমঃ ? এই মন্ত্র 

বলির! অদৃষ্ দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিবে । ও কনিষ্ঠাভ্যাং নম: $ এই 
যন্ত্র বলিয় অনুষ্ঠ দ্বার! কনিষ্া স্পর্শ করিবে | অঃ অন্ত্রায় ফট এই সন্ত 

বলিয়া ছুই হাত ঘুরাইয়া দক্ষিণ হন্তের তর্জনী ও মধ্যম! দিয়া বাম হত্তের 

করতলে আঘাত করিবে । 

অঙ্গন্যাস 

পূর্বের স্তায়। (১২৫ পৃঃ ২২ পংত্রষব্য )। 

ইস্ট মক্্র জপ 
মনে মনে ইষ্ট-দেবদেবীর মূর্তি ভাবিয়া গুরু, দেবতা ও মন্ত্র এই 

ভিনটাকেই একরূপ মনে করিয়া ১৮বার বা ১০৮ বার অথবা ১০*৮ বার 

€ সাধ্যানুমারে ) ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবে । 

জপ সমর্পণ 

গণুষে বা কুশীতে একটু জল লইয়| নি্নলিখিত মন্ত্র বলিবে £-_ 

* দ্বিজাতিরা__নমঃ স্থলে ম্বাহা, 1 নমঃ স্থলে বহট্, ; নমঃ স্থলে ছুং, 
$ নমঃ স্থলে বৌষট্ বলিবেন। 
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(নমঃ) গুহাতিগুহগোপ-ত্রী ত্বং, গৃহাণান্মৎ কৃতং জপম্। 
সিদ্ধিওবতু মে দেবি, ত্বৎপ্রসাদাৎ স্থরেশ্বরি ॥ 

উপয্যুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এ জল দেবতার বাম হস্ত উদ্দেশে 
(পুরুষ দেবত। হইলে দৃক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে এবং অনেক হস্ত হইলে নিয়হস্ত 

উদ্দেশে; ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। অনস্তর পুনরায় পূর্বের ন্তায় 
প্রাণায়াম করিয়! ইঞ্টদেবদেবীকে ও গুরুকে প্রণাম করিবে। 

যদি কেহ সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে অক্ষম হুয়, তাহ! হইলে ইষ্টদেবদেবীকে 

মনে মনে ধ্যান করিয়। ইঠ্টমন্ত্র অন্ততঃ পক্ষে ১৮ বার বা দশবার জপ 
করিবে | 

দ্রষ্টব্য :_-শুদ্র ও স্ত্রী অঙ্গন্তাস করিবার সময় “ন্বাহা” ইত্যাদি ন! 
বলিয়া “নমঃ” বলিবে, তাহাদের.*” উচ্চারণ কর! উচিত নহে। তর্পণ 

করিবার সময় নমঃ বলিবে। তান্ত্রিক সন্ধ্যা ব্রাঙ্গণ, দবিজ, স্ত্রী, শৃদ্র প্রভৃতি 

সকলেরই একরূপ, কেবল ও' ইত্যাদির উচ্চারণে কিছু প্রভেদ আছে ১ 

তাহাও লিখিত হইল 

জপ 
জপ তিন প্রকার--বাচিক উপাংশত ও মানস। বাচিক অপেক্ষা 

উপাংগ্ড এবং উপাংশু অপেক্ষা মানস জপ শ্রেষ্ঠ । অপরে শুনিতে পাক 
এরূপ জপকে বাচিক, কেবল নিজে গুনিতে পাওয়া যায় এন্ধপ জপকে 

উপাৎশ্তড এবং জিহ্বা ও ওঠ চালনা ন1 করিয়া মনে মনে জপকে মানস 

জপ বলে। বাচিক জপও উচ্চৈম্বরে কর! নিষিদ্ধ । 

প্রাতঃ সন্ধ্যায় বুকের কাছে বা হাত চিৎ করিয়া তাহার উপর ডান 

হাত চিৎ করিয়া রাখিয়া, মধ্যান্ক সন্ধ্যায় বুকের কাছে ডান হাত কাইৎ 

করিয়া তাহার উপর বা হাত কাই করিয়া রাখিয়া, এবং সায়ংসন্ধযায় 

ক পক্ষ দেবতা হইলে “গোপ ত্রী” স্থলে 'গোপ্তা' “দেবি স্থলে “দেব 
এবং 'নুরেখরি' স্থলে “মুরেশ্বর' বলিবে। 
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বুকের কাছে ডান হাত উপুড় করিয়া! তাহার উপর বা হাত উপুড় 
করিয়া রাখিয়। ডান হাতের অন্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া, উত্তরীয় থাকিলে 
উত্তরীয়ের ভিতর প্রন্নপে ছুই হাত রাখিয়া ডান হাতেই জপ করিবে। 

পুরুষ দেবতার মন্ত্র জপের নিয়ম ।-মন্ত্র জপকালে অনুষ্ঠের অগ্র পর্ব 
দ্বারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্যব, 

অনামিকার অগ্র পর্ব, মধ্যমার অগ্র পর্ব ও তক্রনীর অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব 
ধরিয়া জপ করিলে ১*বার জপ হুইবে। প্রত্যেক অঙ্গুলীর পর্ব অর্থাৎ 
পাব ধরিবে; গ্রন্থি অর্থাৎ গাইট ও অগ্রভাগ ধরিবে না এবং অঙ্ুষ্ঠেরও 

অগ্রপর্ব দিয়! ধরিবে, অগ্রভাগ দিয়া ধরিবে না । 

স্ত্রী দেবতার মন্ত্র জপের নিয়ম ।--দক্ষিণ হস্তের বুদ্ধাঙ্ুষ্ঠের অগ্র পর্ব 
দ্বারা বথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব ; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র 
পর্ব ; অনামিকার অগ্র পর্ব, মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল পর্বব এবং তর্জনীর 
মূল পর্ব ধরিয়৷ জপ করিলে ১* বার জপ হইবে । এক একটা পর্ব ধরিয়া 
এক একবার জপ করিবে । প্রত্যেক অঙ্গুলীর পর্ব অর্থাৎ পাব ধরিবে। 

গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট ও অগ্রভাগ ধরিবে না। 

জপের সময় অঙ্গুলি সমূহ সংযুক্ত থাকিবে, ফাঁক করিয়া 
রাখিৰে না। গ্রাতঃকাঁলে হৃদয়ের নিকট চিৎ হাতে, মধ্যাহ্থে 
কাইৎ (হদয়াভিমুখ ) হাতে এবং লায়ংকালে , উপুড় হাতে 
বৈদিক মন্ত্র জপ কর্তব্য! অন্তান্ত জপ দর্বদ1 কাইৎ হাতে করিবে। 
জপকালে হৃন্তদ্বয় বস্ত্াভ্যন্তরে রাখিবে। ছিজাতিগণ অঙুষ্ঠে পৈতা 

জড়াইন্বা লইবেন । দশবারের ন্যুন জপে কোন ফল হয় না। 

জপকালে কথ! বলিবে না । ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট অস্ত্র উচ্চারণ করিয়া 

“জপ করিবে। অপরে যেন শুনিতে না পায় এইরূপে জপ বরা 
প্রশস্ত | 
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তাজ্জিক গাক্সজ্রী 

[তন্ত্রসারে কথিত আছে শুদ্র ও স্ত্রী গায়ত্রী জপের পূর্বে ওঁ বলিয়া; 

জপ করিবে। যথা_চতুর্দশঃ স্বরো নাদ-বিন্দৃভৃষিতমন্তকঃ। শৃদ্রন্ত) 
প্রণব! দেবি কথিতন্তত্ত্বেদিভিঃ | ] 

দক্ষিণাকালিকার__কালিকায়ৈ বিদ্নহে শ্মশানবাসিন্টৈ ধীমহি । 
তরো ঘোরে প্রচোদয়াৎ ।। 

[শান্শবেন শবঃ প্রোক্তঃ শানৎ শয়নমুচ্যতে | 

নির্বচস্তি শ্মশানার্থৎ মুনে শব্ধার্থকোবিদাঃ ॥| 

মহাস্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে । 

শেরতেহত্র শব ভূত্ব! শ্মশানস্ক ততো৷ ভবেৎ ॥ স্বন্দপুরাণ ] 

দুর্গার__নারায়ণ্যে বিশ্মহে, ছুর্গায়ৈ ধীমহি। 

তন্নো৷ গৌরী প্রচোদয়াৎ ॥। 

জগন্ধাত্রীর--মহাদেব্যৈ বিগ্হে, ছুর্গায়ৈ ধীমহি। 
তন্ন! দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ 

সরম্বতীর__বাগদেব্যৈ বিগ্মহে কাঁমরাঁজাঁয় ধীমহি। 

তয়ে! দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ 

তারার__তারায়ে বি্মহে, মহোগ্রায়ৈ ধীমহি । 

তন। দেবী প্রচোদয়াৎ ।। 

অরপুর্ণার__ভগবত্যৈ বিদ্বাহে, মাহেশ্ব্ধ্য ধীমহি । 

তন্নোহপুর্ণে প্রচোদর়াৎ ॥ 

গণেশের-_তৎপুরুষায় বিগ্নহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। 

তল্লো দত্তী প্রচোদয়াঁৎ ॥| 
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শিবের-_তংপুরুষায় বিস্মছে, মহাদেবায় ধীমহি। 

তন! রুত্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

ক্কষ্ণের ও বিষ্র--ত্রেলোক্যমোহনায় বিদ্মহে, কামদেবায় ধীমহি। 
তন্বো বিষুঃ প্রচোদস়্াৎ ॥ 

গোপালের-_কষ্চায় বিশ্বছে, দামোদরায় ধীমহি 

তন্ন! বিষুণ্র প্রচোদয়াৎ | 

রাষের-_দ্াশরথায় বিদ্মহে, সীতাবল্লভায় ধীমহি। 

তল্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

সুর্যের আদিত্যায় বিদ্লা্ে, মার্তগায় ধীমহি। 
তন্রঃ স্র্ধ্যঃ প্রচোদয়াৎ ॥ 

খষ্যাদি । 

গণেশের-_গণকঞ্জযয়ে, নিচ্.দ্ গায়ত্রীচ্ছন্দসে, গণেশদেবতায়ৈ । 
শিবের__বামদেবখষয়ে পঞ্ুক্তিচ্ছন্দসে, ঈশানদেবতায়ৈ। 

হর্থীর-_নারদখখষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, হুর্ীদেবতায়ৈ | 

জগন্ধাত্রীর-হর্গীর স্তায় | 

কালীর-_ভৈরবখ্চষয়ে, উষ্চিকৃছন্দসে, দক্ষিণাঁকালিকা-দেবতায়ৈ । 

বিষু/র-_সাধ্যনারায়ণ-ধ্যয়ে, দৈবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে বিষুণদেবতায়ে | 

কৃষের-_নারদখযয়ে, বিরাড়, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, প্রীরুষ্ণদেবতায়ৈ । 

রামের- ব্রহ্মধষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, শ্্টরামদেবতানৈ । 
সূর্য্যের _ দেবভাগখষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, আদিত্যদ্েবতায়ৈ । 
অরপূর্ণার- ব্রহ্মধষয়ে, পঙ্ক্তিচ্ছন্দসে, অন্রপূর্ণাদেবতায়ে 1 

ভহাতব্য--মুনি-ধবিরা বহুকাল গবেষণা করিয়া যেষন দ্রব্যের 
গুণ স্থির করিয়াছেন, সেইরূপ তাহারা শব্বসমূহেরও পধ্যালোচনা করিয়া 
«দবতাদিগের বীজ মন্ত্রের শুভফল নির্দয় করিয়া গিয়াছেন। এই বীজ 
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মন্ত্র প্রকাস্তিকভাবে জপ করিলে গুভফল অনিবার্ধ্য | নিয়ে বরদাতন্ত্রে 

বষ্ঠপটলে যাহ নির্দেশ আছে, তাহার যথাবথ অর্থ দেওয়া হইল। 

ন্বীজমতজ্র অর্থ 

শ্রীশিব উবাচ। মন্ত্ার্থ, কথয়ামাগ্ভ শৃণুঘ পরমেশ্বরি। বিনা যেন 

ন সিধ্যেত্ সাধনৈঃ কোটিশঃ শিবে। আদে প্রাসাদবীজন্ত মন্ত্ার্থং 

শু পার্ববতি ॥ 
হৌং_হ্-শিব। ও-ুসদাশিব। ংস্ক্লেশনিবারণ | সদা ছিতকারী 

শিব আমার র্লেশনিবারণ করুন । 

হঁ--হশ্শিব। রল্প্রকৃতি। ঈ- মহামায়া ।/- জগন্মাতা।* _ 

ক্লেশনিবারণ | শিবের শক্তি মহামায়া জগন্মাতা আমার ক্লেশনিবারণ করুন । 

হ-_হ.-শিব। উস্ভৈরব।২/-পরম | ০. ক্লেশনিবারণ। শিব 

বহার ভৈরব, সেই পরমেশ্বরী আমার ক্লেশনিবারণ করুন । 

ক্রী-_কৃ-কালী। র্ লক্রঙ্গ। ঈ-্মহামায়া ।/-বিশ্বমাতা | *- 

ক্লেশনিবারণ | মহাঁমায়! বিশ্বজননী কালী আমার ক্লেশ নিবারণ করুন । 

শ্রী শস্মহালক্ষী। রু-্ধন। ঈ-্তুষ্টি। -পরম। ০- 

ক্লেশনিবারণ। পরমেশ্বরী মহালক্ষী আমাকে ধন সম্পৎ ও সম্তোষ 

দিয় আমার ক্লেশ নিবারণ করুন । 

্রী__স্নছুর্োত্তারিণী। ত.স.তারা। র্ -মুক্তি । ঈস্মহামায়া। 

্জগজ্জননী | ০--ছুঃখহরণ | জগজ্জননী মহামায়া মুক্তিদাত্রী হুর্গতিহারিণী 

তারা আমার ছঃখ দূর করুন৷ 

দু'__দৃস্ম্ছগণ, উল্ররক্ষা | ২. স্জগজ্জননী | *স্ক্রুন । হে বিশ্বমাত: 

ছর্গে, আমাকে রক্ষা করুন । 
উ্ৎ-এস্সরন্বতী | ংস্ছুঃখহরণ। দেবী সরম্বতী, আমার হঃখ 

টু বরুন। 
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গং-_গ-্গণেশ । ংস্ছুঃখহরণ। সর্বসিদ্ধদাতা গণেশ আমার ছুঃখ 
দূর করুন। 

ক্লীং--ক্ন্কৃষজ বা কামদেব। ল্-স্ুরপতি ইন্দ্র বা এশবর্যযশালী 1 

ঈ-্তুট্টি। ং-্-মখগ্রদ ও ছঃখহরএ। সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ বা কামদের 
আমাকে সন্তষ্ট আর সুখী করিয়া আমার হঃখনাশ করুন। 

£ মন্ত্রে ুইটী বিন্দু থাকিলে, একটী বিন্দুর অর্থ ছুঃখনাশন ও অপরটীর 
অর্থ সখপ্রদ ৷ 

হ্বীজসক্জের সংজ্ঞা 

শক্তিস্হীং। অন্ত্রষ্ফট্। পৃথ্থী লং । বরুণম্বং | অস্কুশস্ক্রোং। 

বাযুস্যং। কবচস্হুং। লজ্জাম্হীং | শাপহস্হীং। পাশ-আং। ইজ্জু 
স্লং। গ্রবন্ধ-্শ্রীং হৌং। চন্ত্রস্ঠৎ | বর্মস্হৎ | কৃচ্চস্ছৎ | জয়দস্ 
উৎ। প্রাসাদম্হৌং | রক্ষাশ্হৎ। বাগভবস্প্রীৎ। ভূবনেশী 
ও মায়া-্হীং | কামস্ক্লীং। শর্দ-্ক্রীৎ ক্রীং। 

তর্পণ বিশ 

জলদান দ্বার পিভৃীলোকের তৃপ্তিসাধনের নাম তর্পণ। দ্বিজাতিগণের 
ও শূদ্রগণের তর্পণ ব্যবস্থা বেদে ও পুরাণে সঙ্গিবিষ্ট আছে। ইদানীং 
বৈদিক তর্পণ কেহই করেন না, সেইজন্ত কেবল (পীরাশিক তর্পণেরই 
বাবস্থা লিখিত হইল' তর্পণ হুইপ্রকার; বথা,-প্রধান ও 
অঙ্গ। 

সন্ধ্যার স্তায় নিত্য পিতৃতজ্ঞ স্বরূপ যে তর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে, 

তাহাকে প্রধান তর্গণ বলে, এবং দ্ানাদি কর্ধে যে অর্পণ করিবার ব্যবস্থ1 

আছে, তাহাকে অঙ্গ তর্পণ বলে । 

দ্বিজগণের সন্ধ্যা যেরূপ নিত্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত এবং তাহা 
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না করিলে ত্রাঙ্ষগণয নষ্ট হয়, সেইরূপ পিতৃবজ্ঞ তর্পণও একাস্ত নিত্য 
কর্তব্য, তাহা না করিলে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে । নাস্তিকগণ 

প্রায়ই বলিয়া থাকেন, মুতব্যক্তির উদ্দেশে কোন কিছু দান 
করিলে তিনি তাহা পান না, কিন্তু অভিনিবেশপূর্বক আলোচন। 

করিরা দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, একথার কোন মূল্য নাই। 
কারণ স্থলদেহেরই ধ্বস হইয়া থাকে, সুক্ম দেহের ধ্বংস কখনও হয় ন1। 

স্বৃতরাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহক্ষয়ে পিতৃলোকে পিতৃপিতামহগণের আত্মার 

বিনাশ হয় না; সেই আম্মা এক্ষণে যে শরীরেই অবস্থান করুন না কেন, 

সেই শরীবেই আমাদের এই হিন্দুশান্ত্র সঙ্গত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কিয়! 

দ্বারা তিনি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও পন্দেহ নাই। 

শ্রার্ধীয় দ্রব্যের সুক্মতম অংশ মন্ত্র বলে তাহার বর্তমান দেহের আহার্ষোকর 

সঙ্গে মিশ্রিত হইয়। তাহাদের তুষ্টিসাধন করিয়া থাকে । সেই জন্যই তর্পণ 

আমাদের নিত্য বর্তব্য। 

নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে ন্ানও যেবপ তিন প্রকার, সেইরূপ 

তর্পণও তিনপ্রকাব। সন্ধা! যেমন নিত্য-_ প্রধান কর্তব্য, তর্পণও সেইরূপ 

নিত্য- প্রধান কর্তব্য। স্নানাস্তে তর্পণ করিলে আর প্রধান তপণপ 

করিতে হয় না, তবে একদিনে বছুতীর্থে ব৷ গ্রহণাদি পর্বে অনেকবার 

কাম্য স্নান হইতে পারে, তাহাতে প্রাতি তীর্থেই পৃথক্ পৃথক তর্পণ 
করিতে হইবে । যাহাদের পিতা জীবিত আছেন অর্থাৎ জীবৎপিতৃক 

ব্যক্তির প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্ত তপণ করিতে নাই। অশুচি স্পর্শনিমিত্তক 

ব৷ স্বেচ্ছাকৃত বহুবার স্নান করিলেও বনুবার তর্পণ করিতে হয় না। 

প্রত্যহ একবার করিয়। তর্পণ করিবে। স্ত্রীলোকের তর্পণে অধিকার 

নাই, কেবল বিধবা স্ত্রীলোকগণ পুত্র পৌত্রাদির অভাবে স্বামী, স্বপুর ও 
শ্বশুরের পিতার এই তিন পুরুষের তর্পণ করিতে পারেন । 

ল্লানাঙগতর্পণ স্গানাস্তে করা কর্তব্য হইলেও, কিন্তু যদি তখন সন্ধ্যার 
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কাল সযুপস্থিত হয়, তাহা হইলে সামবেদীয় ত্রান্মণগণ হৃর্ষ্যোপস্থানেক 
পর এবং য্জুঃ ও খক্বেদীয় ব্রাহ্ষণগণ হুষ্যার্থের পূর্বে গায়ত্রী জপবিসর্জনের 

পরে তর্পণ করিবে । তর্পণ অর্থাৎ প্রধান তর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান- 
কালে উল্লিখিত সময়ে করিতে হয় । বুষ্টিযুক্ত জলঘ্বার! বা! বুষ্টি পতন সময়ে 

তর্পণ করিতে নাই। জলে তিল-তর্পণ কালে বাম হস্তের লোমশূন্তন্থানে 
বন্ত্রোপরি তিল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অনুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অথবা 

কেবল অনুষ্ঠ বা তর্জনী দ্বারা তিল লইয়! তর্পণ করিবে । পরিধেয় বস্ত্র 

তিল রাখিতে নাই। 

রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে, শ্রান্ধদিনে ও জন্মদিনে 

তিলতর্পণ শান্ত্রনিষিদ্ধ । কিন্তু অমাবস্তানিমিত্তক শ্রা্ধে, বিষুবাযনন 
সংক্রাস্তিতে ও গ্রহণকালে, গঙ্গ' প্রভৃতি সর্বপ্রকার তীর্থস্থানে, বুষোৎসর্গে, 

যুগাদ্যায়, মৃতাহে ও প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্গণ করিতে 

পারা বায়। তর্পণের জল প্রাদেশ প্রমাণ উদ, হইতে জলেই নিক্ষেপ 
করিবে। তর্পণ স্থলে করিলে তাত্্রপাত্রে তিল রাখিবে এবং তাত্রা্দি পাত্রে 

বা কুশের উপর তর্পণের জল ফেলিবে। স্থবর্ণ, রজত বা কুশনির্িত 

অগ্গুরীয়ক ধারণ করিয়! তর্পণ করিবে । 
উদ্ধৃত জলে পিতৃতর্পণ করিলে জলের সহিত তিল মিশাইয়া লইবে। 

অন্বারন্ধ দক্ষিণ হস্তে দেবতর্পণ খধিতর্পণ ও মনুষ্ণতর্পণ করিবে । 

তর্পণকালে তাত্রাদিপাত্র ব্যবহার করিলে উহ! হাতের মধ্যেই রাখিবে। 

_ শর্পণকালে তাত, রৌপ্য বা স্বর্ণ পাত্র ( আট আঙ্গুলের কম না হয়) 
ব্যবহার করা যায় । দেবতর্গণ, খধিতর্পণ ও মনুষ্য তর্পণকালে তিল 

ব্যবহার নিষিদ্ধ । ইচ্ছ। হইলে যব ব্যবহার করিতে পার! যায়। 'চন্দনযুক্ত 

জলে তর্পণ করিলে বিশি্ ফল হুইয়৷ থাকে । পৌরাণিক তর্পণ শুদ্র ও 
ছ্িজাতির সকলের পক্ষেই একপ্রকার। পৌরাণিক তর্পণে যন্ুর্ধেদী ও 

ণ্েদী ব্রাঙ্গণকে আবাহনে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয় না । 



১৩৮ বিশুদ্ধ আহ্িককৃত্য 

টদবাদিতীর্থ 
১। দৈবতীর্ঘ__অঙ্গুলীর অগ্রভাগের নাম দৈবতীর্ঘ । 
২। ব্রাক্ষতীর্ঘ-_অনুষ্ঠের মূলের নাম ব্রাঙ্গতীর্ঘ। 

৩। পিতৃতীর্থ-__দক্ষিণ হস্তের অঙ্ুষ্ঠ ও তর্জনীর 'মধ্যতাগের নাষ 

£৩। ২৭ ॥ 

৪। প্রজ্জাপতিতীথ” বা কায়তীর্থ-_কনিষ্ঠার মূলের নাম কায়তীর্থ । 

যজ্জন্ডুত্র বা উত্তরীক্স খারণ 

১। যন্তশ্থত্র বা উত্তরীয় মালার ন্তায় গলদেশে ধারণ করার নাম 

নিবীতী ৷ 

২ যজ্ঞনূত্র বা! উন্তরীয়কে দক্ষিণ স্কন্ধে রাখার নাম প্রাচীনাবীতী । 

৩। বজ্ঞন্ত্র ব! উত্তরীয়কে ঘথানিয়মে বাম স্বন্ধে রাখার নাম 

উপবীতী 

লিনেদীয় ভপণ 

( পল্পপুরাণোক্ত ) 

€দবতর্পণি 

ননানাস্তে পূর্বমুখে সিক্তবস্ত্রে নাভিমাত্র জলে ফ্াড়াইয়া অথবা শু বন্ত্ 
পরিধানপূর্ব্বক এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া উপবেশন পূর্বক 
উপৰীতী হইয়৷ পূর্বলিখিত নিয়মে তিলকধারণ, শিখাবন্ধন, আচমন ও 
বিষু্মরণ করিবে । অন্বারন্ধ দক্ষিণ হস্তে (দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্ত জোড় 
করিয়। ) দৈবতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বার! ) নিলিখিত' মন্ত্রে 
প্রত্যেককে এক একবার শুদ্ধ ( তিল ব্যতিরেকে ) জল দিবে। 

(৪) ব্রদ্ধা তৃপ্যতাং, (৩) বিস্ুস্তপ্যতাং, ও) ক্ষদ্রতৃপ্যতাৎ ৩) 
প্রষাপতিতৃপ্যতাম ॥ ১ 
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সামবেদী ও বন্ুর্কেদিয়গণ এ্রন্প করিবেন, কিন্তু খগবেধীরা। 
“ভৃপ্যতাং* স্থলে “তৃপ্যতৃ*” বলিবেন। 

তৎপরে এরূপ অন্বারন্ধ দক্ষিণ হন্তের দৈবতীর্৫ঘ দ্বার। নিয়লিখিত মস্ত 

পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি শুদ্ধ জল প্রদান করিবে । যথা-_ 

(৩) দেবা বক্ষাস্তথ! নাগ! গন্বর্বাগ্মরসোহসুরাঃ | 

ক্রুরাঃ সর্পাঃ সপর্ণাশ্চ তরবো জিক্ষগাঃ খগাঃ। 

বিদ্যাধর] জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ | 

নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ঘে রতাশ্চ যে। 

তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ দীয়তে সলিলং ময় ॥২ 

সনুষ্যভপণ 

অতঃপর দক্ষিণাবর্তে উত্তরমুখ ও নিবীতী হইয়! ( ষজ্ঞস্ত্র বা উত্তরীয় 

মালার ন্যায় করিয়া ) সামবেদী ব্রাঙ্মণেরা পশ্চিমমুখ হইয়া নিম্নলিখিত 
মন্ত্রে অন্বারন্ধ দক্ষিণ হন্তের কায়তীর্৫থ দ্বারা! ছুই অঞ্জলি শুদ্ধ জল প্রদ্দান 

করিবে । যথা-- 

ও সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ । 

কপিলশ্চাস্রিই্চব বোচঢুও পঞ্চশিৎস্তথা । 

সর্বে তে তৃপ্ডিমায়াস্ত মদ্দত্তেনাধুনা সদ! || ৩ 

খাবিতর্পণ 

পরে পুনর্বার দক্ষিণাবর্তে পূর্বাভিমুখ ও উপবীত্তী হইয়! অধ্বারব 
দক্ষিণ হত্তের দৈবতীর্ঘ দ্বারা নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠপূর্বক প্রত্যেককে এক 

এক অঞ্জলি শুদ্ধ জল দিবে । যঙ্ছর্কেদী ও সামবেনী ব্রাক্ষণগণ এইরূপ পাঠ 
করিবেন, খগ বেদী ব্রাঙ্মণগণ “তৃপ্যতাং” স্থলে “তৃপ্যত' বলিবেন। 
_.€্) মরীচিন্তপ্যতাম। €৩) অভ্রিত্থপ্যতাম্। (ও) অঙ্গিরাস্প্যতাষ্। 

(ও) পুলস্তান্ৃপ্যতাম্। ও পুলহস্তংপ্যতাম্। ও ক্রুতৃম্তপ্যতাম্। ওঁ 
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প্রচেতান্তপ্যতাম্। (৩) বশি্টস্ুপ্যতাম,.। (ও) ভৃগুত্তপাতাম,। (৩) 
নারদত্ৃপ্তাম, ॥ ৪ 

দিব্য পিতৃতর্পণ 
তারপরে বামাবর্তে দক্ষিণাভিমুখ ও প্র1টীনাবীতী হুইয় ছুই হস্তে অঞ্চলি 

করিয়! পিতৃতীর্ঘ দ্বাবা নিয়লিখিত মন্ত্র সমূহের এক একটা পাঠ করিয়া 
প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে । 

(৩) অগ্নিঘাত্তাঃ পিতরস্তপাস্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা | 

(শু) সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপাস্তামেতৎ নু ঠা, £ 
(ও) হবিম্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যস্তামেতৎ টি . 

(ও) উদ্মপাঃ পিতরস্তপ্যন্তামেতং ১ :% 

(ও) স্বকালিনঃ পিতরস্তবপ্যস্তামেতৎ & রি. এ 

(ও) বহিষদঃ পিতরস্তপাস্তামেতৎ রি 

ডে) আজ্যপাঃ পিগরস্তপাস্তামেতৎ ঃ রী 

যঙজুর্বেদী ও সামবেদীরা উক্তরূপে করিবেন এবং খগবেদীরা 

“তৃপ্যস্তাং স্থলে “তপ্যন্ত্বেতৎ” বলিবেন। গঙ্গাজল ব৷ অন্ত কোন তীর্থ- 

জল দ্বারা তিলতর্পণ করিলে “সতিলগঙ্গোদকং ইত্যাদি বলিতে 

হইবে । ৫ 
ষসভর্পণ। 

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া! পঈাড়াইয়া “এত সতিলোদকং 
(গু) যমায় নমঃ" এইরূপ মন্ত্র পাঠপূর্বক পিতৃভীর্ঘ দ্বারা প্রত্যেক নামে 
তিন অঞ্জলি করিয়া সতিল জল দ্বান করিবে। 

(ও) যমায় ধর্রাজায় মৃত্যবে চাস্তকায় চ। 

ধৈবস্বতায় কালায় অর্বভৃতক্ষরায় চ। 
ওভুম্বরায় দায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে । 
বুকোরায় চিত্রায় চিত্রগুায় বৈ নমঃ * ॥ ৬ 

_& এই মনটা পাঠ করিরা তরপশ প্রায় সর্বন্ধ প্রচলিত, কিন্তু ইহার 
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ভীল্মতর্পণ 
এই তর্পণ ভীন্বাষ্ট্মী অর্থাৎ মাধী শুর্লাষ্টীতেই করিতে হয়। অন্তান্ত 

জাতি যথাক্রমে লিখিত পদ্ধতি অনুসারে এবং ব্রাদ্ষণের! বর্ণজ্যেষ্ঠ বলিয়া 

পিতৃতর্পণের পরে করিবেন । 

() বৈয়াত্পতস্গোত্রায় সাস্কত্য-প্রবরায় চ। 
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীন্মবন্্ীণে ॥ ৭ 

এই মন্ত্র পাঠ করিয্না উক্তরূপে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে। 

এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে । যথা-_- 
ও) ভীম্মঃ শাস্তনবে। বীরঃ সত্যবাদী জিতেক্িয়ঃ | 

আভিরন্তিরবাপ্রোতু পুত্রপৌত্রোচিতাৎ ক্রিয়াম্ ॥ ৮ 

পিভৃঢতলা5কন্ন আব্বাহন 
দক্ষিণাভিমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিয়লিখিত 

যন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিবে। 

(ও) আগচ্ছস্ত মে পিতরঃ ইমৎ গৃহুত্পোহ্ঞ্জলিম্ ॥ ৯ 

পিভৃতরপ্পপ-_[ যন্ুর্ধেদী দ্বিজাতি ও শৃত্রের পক্ষে ]1' 
বনতুর্ব্দীয় ব্রাহ্মণগণ ও যঙুর্কেদানুসারে কর্মামুষ্ঠাত৷ দ্বিজান্ি ও অন্ত 

বর্ণ সকল, মৃত পিতৃপুরুষের গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখ ুর্ব্বক 

নিয্লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া! তিন তিন অঞ্জলি সতিল জলদানপূর্ববক 
তর্পণ করিবে । পিতা, পিতামহ, প্রপিতাঁমহ, মাতামহ, প্রমাতামহ 
বৃদ্ধপ্রমাতাঁমহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী 

প্রত্যেক নাম বলিয়া তিন অঞ্জলি করিয়া জল প্রদান শান্রীর ব্যবস্থা । 
আশ্ষিনী কৃষ্ণা চতুর্দশীতেই এই মন্ত্রে তর্পণ করিবে । অন্য দিনে এই মন্ত্রে 
তর্পণ করিতে হয় না । ভবিষ্যপুরাণে ইহার নিষিদ্ধ প্রমাণ আছে । ষথা-_ 

যাং কাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য কুষ্ণপক্ষে চতুর্দিণীম্। 
যমুনায়াং বিশেষেণ নিয়তৎ তর্পয়েদ যমান্ ॥ 
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বৃদ্ধপ্রমাতামহী,--এই ঘাদশ জনের প্রত্যেককে ও যাহার্দের শ্রাদ্ধের 

অধিকারিতা আছে, তাহাদিগকে এবং অন্ত বন্ধু-বান্ধবদিগের তর্গণ 

করা কর্তব্য | বাহাদের তর্পণ করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে যদি 
কেহ প্রেতীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার তপণ না করিয়া অন্ত সকলের 

তর্পণ করিবে । পিতৃকুলের ও মাতামহকুলের মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে তর্গণ 

কর। একান্ত আবশ্যক । 

(বিঞ্ণুরোম্)টা অমুকগোত্র পিতঃ অসুকদেবশর্মন্ তৃপ্যন্ব, এতত্তে 

সতিলোদ্কং (ম্বধা )। এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার সতিলজল দিবে, মন্ত্রও 

৩ বার পড়িবে । 

(বিষুরোম) অমুকগোত্র পিতামহ '** ৩ অঞ্থলি 
রঃ রর প্রপিতামহ ০: 2 
এও ঠ9 মাতামহ ৪৩৩ চটে 

95 5১ প্রমাতামহ ৫ 59 

টিটি ১ বুদ্ধপ্রমাতামহ ডি 5 

রঃ অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকর্দেবি *** 

রর পিতামহি রঃ রী 
29 52 প্রপিভতামহি হয়া 5 

রি রি মাতামহি ,.. ১ অগ্লি 

ঠ৯ 82 প্রমাতামহি নন রী 

হু হিঃ বুদ্ধপ্রমাতামহি হী 55 

এইরূপে অন্ত বন্ধু-বান্ধবগণের তর্পণ করিতে হয়! উল্লিখিত পিতা- 

মহাদির মধ্যে যদি কেগ জীবিত বা প্রেতীভূত থাকে তবে “তাহাকে 

পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধ তন ব্যক্তিকে ধরিয়। দ্বাদশ সংখ্যা পুরণ করিতে 

হয়। ক্ষত্রিয়ের “দেবশর্মন্, ম্থলে 'ত্রাতৃবর্ঘন্* ও বৈশ্তেরা 'দত্তভূতে' 

বা "গুপ্ততৃতে” বলিবে এবং শুদ্রেরা “বিষুধরোম্, স্থলে “বিষ্ুুনমত ও 

দেবশর্বন্ স্থলে পদবীর সহিত দাস” ষেমন (মিত্রদাদ ইত্যাদি), এবং 



বিশুদ্ধ াছিককত্য র ১৪৩ 

দেবি স্থলে দাসি এবং "্বধ।' গ্থলে 'নম+” বলিয়! তর্পণাদি কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিবে ।১ 

পিতৃতর্পণ-_সামবের্দী ব্রাহ্মণের পক্ষে । 

বিষুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিত! অমুকদেবশর্ম! তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকৎ 
তন্মৈ স্বধা। এইরূপ মন্ত্র বলিয়! তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে। মন্ত্রও ৩ 

বার পড়িবে । ১১ 

পিতৃতর্পন- খখেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে। 

বিষ্ুরোম্ অমুকগোত্র, পিতরং অমুকদেবশর্দাণৎ তর্পয়ামি, এতৎ 

সতিলোদকৎ তশ্ৈ স্বধা নমঃ। এইরূপ মন্ত্র বলিয়া ৩ অঞ্জলি সতিল জল 
দিবে। মন্ত্রও ৩ বার বলিবে। 

এইরূপে ষর্ধাক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাঁতামহ, প্রমাতামহ, 

বদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী প্রমাতামহী, 
বুদ্ধপ্রমাতামস্থীর তর্পপ করিবে । প্রত্যেককে তিন অগ্রলি করিয়া জল দিবে, 

কেবল মাতামহী প্রমাতামহী ও বুদ্ধপ্রমাতামহীকে ১ অঞ্রলি জল দিবে 

এবং অন্তান্ত বন্ধ-বান্ধবগণের নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া এক এক অঞ্জলি 

জল দিবে। ১২ 

ব্রাহ্মণের! এই সময় ভীন্মাষ্টমীতে ভীশ্বতর্পণ করিবে এবং তৎপরে 
1নয্ললিখিত মন্ত্রে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে । 

(ও) যেহবান্ধবা বান্ধব! বা! যেহন্ঠজন্মনি বান্ধবাঃ। 

"তে তৃতপ্তিমখিলাং যাস্ত যে চাশ্মতোয়কাজ্জিণঃ ॥ ১৩ 

বাঁমতর্পণ 

পরে নি্লিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিরা তিন অগুলি জল দিয়া 
'তর্পণ করিবে। 



১৪৪ বিশুদ্ধ আহ্িিককৃত্য 

(৬) আত্রাঙ্গহুবনাল্লোকাঃ দেবধ্ষিপিতিমানবাঃ: 

তপ্যন্ত পিতরং সর্ধে মাতৃমাতামহাদয়ঃ | 

অীতকুলকোটীনাৎ সন্বীপনিবাসিনাম্। 

মর! দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ছুব্নত্রয়ম্॥ ১৪ 

লল্ষ্মণভপূর্ণ 
অনন্তর শিয়লিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি সতিল 

জল দিয়া তর্পণ করিবে। রামতর্পণ করিতে অক্ষর্ষ হইলে লক্ষ্মণ তর্পণ 

অবনত কর্তব্য। ৪ 

(ও) আত্রক্ষস্তদ্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু ॥ : 

নক্্রনিষ্পীড়তনোদক 
অতঃপর স্থলে উঠিয়া নিয্লিখিত মন্ত্র পাঠ 

বস্ত্র-নিষ্পীড়ন জল একবার ভূমিতে শিক্ষেপ করিবে 

ওঁ যে চাম্মাকৎ কুলে জাত। অপুত্রা গো 
তে তৃপ্যন্ত মর দত্ত" বন্ত্র-শিম্পীড়নোপকম্ 

তারপর পুনরায় জলে নামির1-- 

পিতৃস্ভতি + 
কৃতাঞুলি হইয়! নিমলিখিত মন্ত্র পাঁড়রা পিতস্তরতি পাঠ করিবে 1 

(গু পিতা স্বর্গ: পিতা ধন্মঃ পিতা! ছি পরমধ ত্রপঃ $' 

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্ী; 

পি? 
(ই) পিত্মণ্ে দিবি যে চ মুর্ভাঃ, স্বধাভুজঃ চিল 

প্রদানশক্কা সকশোগ্সতানাৎ, বিমুক্তিদ। 'ীছিনতসং হিতে ॥১৮ 
কালাশৌচে কেবস প্রততর্পণ করিবে, অন্ত কোন শর্পণ করিবে না। 

০প্রভতভর্পণ 
সামবেদী প্রেভতর্পণ 2৩ অমুকগোত্রৎ প্রেত অমুকদেবশর্মীণং 

সাতলোদকেন তর্পয়ামি (১ বার | 



খণ্েদী প্রেততর্পন ই ও) অমুকগোক্র প্রেত অমুকদেবশর্মনন এতত্তে 

সতিলোদকম্ €( ১বার )। 

যজুর্কেদী প্রেততর্পণ £ ৯ ) অমুকগোত্ প্রেত অমুকদেবশর্শন্ এতত্তে 

সতিলোদকং তৃপ্যন্ব ?ব ৪) . 

এইরূপ বাঁকা ব িদণে এক অঞ্জলি জল দিবে । শুদ্রপক্ষে 
“অমুকদাস+ বলিবে। 

ফলাতিরিক্ক কামন্মুয ইডি রর সালা এর তে বানের 

১ ক ক) বা _“বিকুরোস্ তৎস্দদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ ব্রি 

অনুধ রত অমুকস্য এতদ্থিসমসংখ্যকবর্ষসহত্াবঙ্চিথগ্নাধিকরণক 
নী অমুকদ্য এতান্তস্থিথগ্ডানি গঙ্গায়াং প্রক্ষিপা মি” এইরূপ 

বিরীবাতী হইয়া অস্থিগুলি পঞ্চগব্ো সিক্ত করিয় স্বরণ 
জী হি ত সহযোগে মুত্তিকাভ্যন্তরস্থ করিয়! দ্গিণ হস্তে গ্রহণ 

তৎ রে দক্ষিণ দিক অবলোকন করতঃ “ও নমোই ধর্শায়” এ 

লস ফেলিয়া দিবে। তদনস্তর গান বা তীরে উর 

রা দক্ষিণ! দান করিবে । 

টস ধ্যায় সমাপ। 



তৃতীয় অধ্যায় 
্্্্পাপ্প্পপ আপ 

বিবিধ প্রকরণ 

বিপ্রপাঢদাদক শ্লিণ ও পানর মন্ত্র 
রক্মাভোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ। 
তানি সর্বাণি তীর্থানি স্তি বিপ্রপাদোদকে ॥ 

বিপ্রপাদো দকং পীত্বা যাধঠি&্তি মেদিনী | 
তাবৎ পুফরপাত্রেণ পিবন্ধতি পিঙরোদকম্ ॥ 

বিঞ্চল্রণাশ্বত গ্রহণসন্ভ 

কৃষ্ত কষ মহাঁবাহে। ভক্তানামান্তিনাশন। 

সর্বপাপপ্রশমনৎ পাদোদকৎ প্রস্থ মে । 

বিফুণচরণাম.ত পান ও মস্তক ধারণ মন্ত্র 

অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্াাধিবিনাশনম্। 

বিষ্েখং পাদোদ কৎ পীত্ব।,শিরসা ধারয়াম্যহম্॥ 

খিক্চরণামূত শোলগ্রামের ম্নানক্কল) পুর্বে পান করিঘা পরে মস্তুকে 

দিবে। উহা! শঙ্মপাত্রস্থ এবং তুলসীপত্রবুক্ত করিয়া পান করা উচিত। 
ইহা স্বত: পাঁধন্্র, নেই হেতু ইহ! পান করিবার পর, পুনরায় আচমনা|দ 

করিবার আবশ্তক নাই। প্রথমে বিপ্রপাদোর্ফ পান করিয়। পরে 

বিষুচরণামূত পান করা উচিত। বিঞুরণামৃত প্রথমে পান করিয়া 
পরে মন্তকে ধারণ করিতে হয়। 



বশুধধ আফিক-কৃত্য ১৫৭ 

অশস্মরথব্ক্ষে ভলদান মন্ত্র 

€ অশ্বখ বনানা ) 

চ্ুঃস্পন্দং সুজনপনাৎ তণ ছু: দপ্রদর্শশম্ । 

শত্রণা। সখা শময়ান্ড মে। 
অশ্বখরূপী' ভগধীনুঃুনীয়তাং মে অনার্দিনঃ ॥ 

অশ্ব প্রণাম মন্ড্র 

ও গশ্বথ বুক্ষরূপোইদি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ। 

বিষ্ুঝপধরোহ্সি তব পুণ্বুক্ষ নমোহ্স্ব তে ॥ 

ভুলসীব্বন্ষে জল দিবার মন্্র 

গোবিন্দব্পভাং দেবীং ভক্তটৈতন্তকা বিণীম্। 

গাণয়ামি জগদ্ধাত্রীং হরিক্কি প্রদায়িনীম্। 

বিন্বল্ন্ষে জলদান মন্দ্র 

ও শ্রীল শ্রীনকেতোহপি অদা বি য়বদ্ধনঃ | 

ধর্মার্কামমোক্ষার স্াপয়।মি শিবপ্রিষ ॥ 

বিল্ববুক্ষ প্রণাম সম্. 

ও. মহাদেবগ্রিয়করে। বাযদেবপ্রিয়ঃ সদ! | 

উাপ্রীতিকরো বৃক্ষ! বিশ্বরূপো নমোহস্ত তে ॥ 

সগ্নুপুজা নিচ 

একত্রে বিগ্রহ, দই শির, ছুই শক্তি, দুই গণেশ বা ছুই হুর্ঘযপুজা 

করিবে না। প্রন্ধপ যুগ্রপূজ] করিলে গৃহী উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। 



১৪৮ বিশুদ্ধ আহ্বিক-কৃতা 

উপচার দানন্বিধি 
বাষহস্তে বা একহস্তে কোন উপচার দ্রব্য নিবেদন করিতে নাই। 

বামহস্ত দক্ষিণহন্তে সংশগ্ন করিয়া নিবেদন করিতে হয়। 'মাসন- রজতাদি 

নিম্ন নাুনকল্পে ৪ অঙ্গুলি দীর্ঘে এবং ৪ অঙ্গুলি গ্রন্থে । পাগ্-শ্তামাঘাস, 

পন্ম ও অপরাজিতাযুক্ত ভল অথবা কেবল জল । অর্থ্য-_-গন্ধ, পুষ্প, 

আতপতওল, যব, কুশাগ্র, তিল, শ্বেতসর্ষপ এবং দূর্বা ইহাই শষ্টাঙ্গ 

অধ্য । অন্তান্ত দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল আতপতঙুল ও দূর্বাদ্বারা 

অর্থ দেওয়। হয়। অর্ঘ্য দেবতার মস্তকে দিত্ে্। আচমনীয়-_ 

জায়ফল, লবঙ্গ, কটফলচূর্ণনহ জল কিংবা কেবল জল । বিশেষমধুপর্ব-_ 

পাচ ছটাক দ্রপ্ধার্দি ধরে এইরূপ কাংশ্তবাটাতে দধি, মধু, ঘ্বৃত, 
চিনি ও জল, সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মধূ এবং সর্বাপেক্ষা 

কম পরিমাণে জল) দ্বত, দধি ও চিনি সমভাবে দিবে। 

সাধারণ মধৃপর্কে কাং্্রপাত্রে দধি মধু ও দ্ৃত দিতে হয়। ন্নানীয়_ 
কপুরাদ গন্ধদ্রব্যবাসিত জল অস্রমান /২।০ সের। গন্ধ__কনিষ্ঠার 

অগ্রভাগে লইয়া অনুষ্ঠ সংবঘোগে ছিটাইয়া দিতে হয়। তাগ্ত্রিক পূজায় 

অনামিক] মধ্যম! ও অন্ধুষ্ঠের অগ্রের দ্বারা গন্ধ দিতে হয়। দেবপৃজার 

চন্দন হইতে শিজে ব্যবহার করিবে না, কারণ উহা! উচ্ছিষ্ট হয় । 
পুষ্প যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেইভাবে অন্নুষ্ঠ 'ও তঞ্জনী দ্বারা দিতে 

হয়, কিন্তু একত্রে বহু পুষ্পধানে কোনও নিয়ম নাই। বামহস্তে পুষ্প 
রাখিয়া বা ছিড়িয়া সেই পুষ্প দ্বিবে না । তুলপী চিৎ করিয়া! এবং 

বিবপত্র উপুড করিয়া দিবে। ধূপ-( চিনি, গব্যত্বত, ষধু, গুগ গুল, 

অগুরুকাষ্ঠ ও শ্বেতচন্দন কা্ঠ একত্রে বাটিঙ্থা রৌদ্রে শুফ করিলে যড়ঙগ 
ধূপ হয়, বড়ঙ্গতৃপই দেবকার্ধ্যে প্রশস্ত), পধূপ দেবতার বামদ্দিকে এবং 

দীপ দক্ষিণ দিকে দিবে । ধূপ এবং দীপ ভূমিতে রাখিতে নাই, কোন 
আধারে স্থাপন করিবে । নৈবেগ্ঘ-দেবতার দক্ষিণে বামে ও সম্মুথে 
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দিবে, পৃষ্ঠে দিবে না। যোড়শোপচারের প্রত্যেক দ্রবা অর্চনা করিয়া 

দিতে হয় । যগা-বামহস্তে (দ্েবকাধ্যে উপুড় হাতে, পিতৃকার্্ে চিৎ 

হাতে ) ধরিয়! “বধ এতশ্মৈ রজতাসনায় নমঃ! তিনবার বলিয়! ব্রিপত্র- 

দ্বারা তিনবার জলের ছিট! দিতে হয়, পরে গন্ধপুষ্প লইয়৷ “এতে গদ্ধপুশ্পে 

সত এতন্মৈ রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুশ্পে এতদধিপতয়ে শু শ্রীবিষবে 

নম; এতে গন্ধপুপ্পে এততৎসম্প্রদানায় ও অমুকদেবায় নম২, অনস্তর 'এ৩দ্ 

রঙ্জতাসনং ও অমুকক্্বায় নমঃ' 1 তান্থিকপূজায় অগ্রে সুলমন্ত্র তৎপরে 

দ্রব্যে” নাম, তৎপরে নিবেদন করিতে হয়| যথা--ক্রীং এতৎ পাণ্ঠং 

গু কালিকায়ৈ নম: | বাঁযুকোণ বা ঈশানকোণ হতে আরম্ত করিয়] 
দক্ষিণাবর্তে চতুষ্ষোণ মগুল করিয়া তাহাধ উপর নৈবেগ্ক রাখিতে হর । 

নৈবেগ্ক কখনও ॥নিরুপকরণ দিও না। যর্দি উপকরণ না থাকে, তাহ। 
হইলে একটু জল দিয়াও সোপকরণ বলিবে । 

ভাগ তদেওয। 

(ইহা! কেবল ব্রাহ্গণেরই কর্তন) 'বৎ এতন্মৈ সোঁপকরণাপ্লায় নমঃ? 
তিনবার বলিয়া অন্নাদিতে তিনবার জলের ছিটা দিবে, পরে এতে গন্ধপুষ্পে 

১৩ এত) সোপকরণানরায় লম:, এতে গন্ধপুশ্পে এতধিপতয়ে গু বিষ্বে 

নমঃ, এতে গন্ধপুম্পে এতৎ সম্প্রদ্ধান|য় ও অমুকদেবায় নমঃ বলিয় গম্ধপুষ্প 

'দিবে। পরে সেই দেবতার মন্ত্র (বাহা পুজার মন্ত্র বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে ) দশবার জপ করিবে । “ইদং সোপকরণান্নৎ ও অমুকদেবতায়ৈ 

নমঃ" বলিয়া অন্নাদিতে একবার জলের ডিটা দিবে। “গু অমুতো- 

পন্তোরণমপি স্বাহ”' বলিয়া! একটু জল ফেলিবে এবং বামহম্ত চিৎ 

করিয়া গ্রাম তুলিবার আকারে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে পঞ্চগ্রাণানুতি 
মুদ্ধা প্রদর্শন করত পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিবে । বথা-_গু প্রাণায় শ্বাহা, 
“$ অপানায় স্বাহা, ও সমানায় স্বাহ!, গু উদ্ানায় শ্বাহা, ওঁ ব্যানায় 
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স্বাহা। পরে ও অমৃতাপিধানমসি ম্বাহা বলিয়। একটু জল ফেলিবে, 

পরে ইদং পানার্থোনকৎ ৩ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ), ইং আচমনীয়ং ও 

অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদং তাখুলংৎ গু অমুকদেবতাঁয়ৈ নমঃ বলিয়! 
তত্তদ্ দ্রবো জলের ছিট! দিবে। নৈব্দ্যে ভোগ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য 

নিবেদন করিবার এই নিয়ম । সোপকরণাম্নের পরিবর্তে সেই দেই 
দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিতে হয়। যেমন--নৈবেদ্ক, ছণ্ধ, মিষ্টার, 
উপকরণ, করান (খিচুড়ি) ইত্যাদি । কোন দ্ধের সংস্কত নাম 

জানা না থাকিলে নৈবেদ্য বলিয়াই নিবেদন করিবে । 

আরাত্রিকবিখি 
পুজার শেষে দেবতারদিগকে পঞ্চাঙ্গ আরতি করিতে হয়। প্রথম-_ 

দীপমাল! ( পঞ্চগ্রদীপ ও কপুণর সহ); দ্বিতীয়__জলপুর্ণ শঙ্খ ( অভাবে, 
কুণী )) তৃতীয়--ধৌতবন্তর ; চতুর্থ_পল্লব ) ইহার পর চামরাদি দ্বারা 
বাতাস করিবে ও এই সময়ে প্রদক্ষিণও করিবে; পঞ্চম-দেব-দেবীকে 

প্রণাম। 

আরতি করিবার সময় প্রথমে কোশার বামভাগে একটী ন্িকোণ 

মণ্ডল অকিবে, পরে তাহার উপর দীপমালা অর্থাৎ পঞ্চপ্রদীপাদি রাখিয় 

৩) এতন্রৈ আরাব্রিক-দাপমালায়ৈ নম: এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার 

জলের ছিটা দিবে । পরে দেব-দেবীর মূলমন্ত্র ( ধ্যানমাঁলা দেখ) দশবার, 

জপ করিবারপর দক্ষিণ পদ আনে এবং বাম পদ ভূমিতে রাখিয়া 

দীড়াইবে; বামহজ্জ দ্বারা ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইভে : নাগা আরতি 
করিবে। 

অগ্রে দেবতার পদতলে চারিবার, নাঁভিদেশে বার, সুখমগুলে 
তিনবার, তৎপরে সর্বগান্ত্রে সাতবার আরাত্রিক করিতে হয়। চরণ, 

নাভি, মুখ প্রতৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত আরাত্রিক করিতে 

হয়। 
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সন্ধ্যার সময় আরতির পর দেবতার শীতল দিবে। শীতল 

দিবার সময় ভোগের নিয়মে নিবেদন করিবে । 

প্রদক্ষিণ বিধি 

দেব-দেবী প্রভৃতিকে নিজের দক্ষিণদিকে রাখিয়। পরিভ্রমণ করার 

নাম প্রদক্ষিণ। যদি সম্ভব হয়, তাহা! হইলে প্রদ'ক্ষণ করিবার সময়ে 

দক্ষিণ হস্তে অর্থযনহ শঙ্খ ধারণ করিবে এবং বাম হস্তে ঘণ্ট। বাজাইবে 

ও মুখে স্তব বলিবে। শক্তিকে একবার, শুর্যযদেবকে সাতবার ও অন্তান্ত 

দেব-দেবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে; শিবকে অর্দচন্দ্রবৎ ( দক্ষিণ দিক্ 

হইতে বাুকোণ পর্যন্ত গর! পুনরায় পিছনদিকে দক্ষিণে ফিরিয়া 
আলিয়া ) প্রদক্ষিণ করি:ব। শিবের পিনেটের অগ্রভাগকে প্রণাল বলে। 

*উহ! উত্তরাভিমুখে থাকে । সুতরাৎ এ দ্বিকৃ ডিঙ্গাইবে ন!। 

প্রণাম বিশ্ছি 

প্রণাম তিন প্রকার; যথা (১) অগ্তাঙগ,। (২) পঞ্চাঙ্গ এবং (৩) 
ত্রযঙ্গ। 

অষ্টা্গ গ্রণাম- চক্ষু বারা মৃদ্ধিদর্শন ও মন দ্বারা মির চিন্তা এবং 
পদদ্বয়, জানুদ্ধয়, হস্তদ্বয়, বক্ষ ও মস্তক এই পীচ অঙ্গ দ্বারা ভূমিস্পর্শ ও 

বাক্য দ্বারা প্রণাম মন্ত্র বলিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবার নাম আষ্টাঙ্গ 

প্রণাম। | 

পন রণাম-_চছ দ্বার] মুষ্টিধর্শন ও বাক্য দ্বার! প্রণাম মন্ত্র বলিয়া 

এবং জান্ুষবয়, 'করঘ্য় ও সণ্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণামের নাম 

পর্চাঙ্গ-প্রণাম | 

্রাঙ্গ গ্রণাম--মস্তকে অগ্ুলি বাখিয! যে প্রণাম, তাহার নাম ত্র্যঙগ 

প্রণাম । ও 
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ইহাদের মধ্যে আষ্টাঙ্গ প্রবাষ উত্তম, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম মধ্যম ও ত্াঙ্গ 
প্রণাম অধম । 

শক্রি ও শিবকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া ও অন্ঠান্ত দেব-দেবীকে বাম 

দিকে রাখিয়া! প্রণাম করিতে হয় অথবা! সকল দেব-দেবীকেই সম্মুখে 

রাখিয়া প্রণাম করিতে পার। ষায়। দেব-প্রতিম! ও গুরুজনকে দেখিলেই 

প্রণাম করিতে হয়। মাতাপিতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিকে 

সকালে ও সন্ধ্যায় প্রণাম 'করিতে হয়। গুরুজনকে সম্মুখে রাখিয়। 

প্রণাম করিতে হয়। বিমাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্তধক্কৃজায়। ও গুরুপত্বী বয়সে ছোট 
হইলেও প্রণাম করিতে হয়। ১ 

ব্রাঙ্ণে প্রণাম করিলে “বক্ফিবে নমঃ” বলিয়া প্রতিপ্রণাম 

করিতে হয়। পুত্রার্দি প্রণাম করিলে স্বস্তি বলিতে হয়। ব্রাহ্মণ 

ক্ষত্রিয়কে “আযুম্মান্ ভব” বৈশ্যকে “বর্ধতাং” এবং শুদ্রকে “আরোগ্যমত্ত? 
বলিয়া আশীর্বাদ করিবার রীতি আছে । আশীর্বাদ কল্সিবার সময় 

দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া অধঃপ্রলারিতভাবে বুদ্ধানুষ্ঠ ছারা অনামিকার 

মূলপর্ব স্পর্শ করিয়া বরমুদ্রা দেখাইতে হয়। রাত্রিতে প্রথাম ও 
আধীর্বাদ নিষিক্ধ ৷ তজ্জন্য রাত্রিতে ণপ্রাতঃ “প্রণাম” ও প্রাতজ্জয়োহস্ত” 

বলিবে। 

প্রণাতে নিত 

গুরুজন বা! ব্রাহ্মণ অপবিত্র থাকিলে, বেগে গমন্, করিলে, তৈল 

মাঁথিলে, অন্যমনস্ক থাকিলে, হস্তে অন্ন, জল, অগ্নি, পুষ্প, কুশ, মৃত্তিকা 

থাকিলে প্রণাম করিও না। কাহাঁকেও পশ্চান্ভাগে কিৎবা এক হস্তে 

প্রণাম করিও না। পিতৃব্য, মাতুল, মাতৃঘনা ও পিভৃঘসা বয়সে ছোট 

হইলে প্রণাম করিও নাঁ। মাভা৷ ভিন্ন অন্ত স্ত্রীলোকের পদধূলি লইতে 
নাই। 
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ব্য 

তুলসী দেওয়া 

প্রথমে আচমন, বিষুম্মরণ, গঙ্ধার্দি এবং নারাষণ প্রভৃতির অর্চন! 
করিয়া পরে সঙ্বল্প করিবে। অগ্রে কোশার জলে কুশ, তিল ও হরীতকী 

প্রদান করিয়া, এ জল বামহস্তে সংযুক্ত দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাহুলি দ্বার! 

( নথ যেন স্পর্শ না হয় ) কিংবা কুশ দ্বারা স্পর্শ করিয়া “বিষ্ুুরো। তৎসৎং 
অগ্ত অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস ১,্ামুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র: 
জীমমুকদেবশর্খমা (অমুকস্থলে গ্মীম বলিবে) অমুকগোত্রশ্ত শ্রী- 
অমুকদেবশর্শণঃ* শ্রাবঝু প্রীতিপূর্বকসর্বাপচ্ছাস্তিকামঃ গু নমন্তে 
বহুরূপায় বিষ্বে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকপঠিতেন অষ্টাবিংশতি- 
€ অগ্রোত্তরশত-) সংখ্যক-সচন্দন-তুলসীপত্রাণামেকৈকেন হরিপৃজন- 
কর্্মাহং করিব্যামি | 

অনন্তর জলশুদ্ধি ব1 সামান্তাখ্য, আসনগ্দ্ধি এবং গণেশাদি পঞ্চদেবতার 
পুজা করিয়া বিষুর দশোপচারে বা যোড়শোপচারে পৃজ। করিতে হয়। 
অতঃপর তুপসীপহগুলি গণন! করিয়! চন্দনে ডুবাইয়া একটী পাত্রে 
সাজাইয়া রাখিবে; তাহার পর প্র গুলিকে অর্চনা করিয়া অঙ্ুষ্ঠ, মধ্যমা ও 
অনামিকা] অঙ্গুলি দ্বারা এক একটা তুলমীপত্র ধরিয়া! “এতৎ সচন্দন তুলসী- 
পত্রৎ গু নমন্তে বছরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা, এই মন্ত্র বলিয়! 
শালগ্রামের উপর-প্রদান করিবে (পুর্বে যে তুলপী দেওয়া হইয়াছে 
তাহ! সরাইয়৷ এবং হস্ত ধৌত করিয়া অপর তুলসী দিবে)। অনন্তর 
মূলমন্ত্র অপ ও প্রণাম করিবার পর দক্ষিণা দিবে । দক্ষিণা দিবার সময় 

* নিজের জন্য হইলে "অমুকগোত্রস্ত শ্রীমমুকদে বশর্দণ: বলিবে ন। 
ও "করিষ্যামি' না বলিয়া « করিষ্ে বলিবে। 
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“এতে গন্দেপুষ্পে ও কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ এই যন্ত্র বলিয়! দক্ষিণার প্রব্য 

অর্চনা করিয়া পৃর্বোক্তরূপে (সঙ্কল্পের হায়) জল স্পর্শ করিয়। 

“বিষুুরেণ তৎসৎ ......*সর্বাপচ্ডাস্তিকামনর| কতৈতৎ স্বস্ত্যয়ন কর্মর্ণঃ 

সাঁগতার্থং দক্ষিণীমেতৎ কাঞ্চনমুলাৎ শ্রীবিষুণদেবতমহৎ শ্রীহরয়ে তুভ্যৎ 

দদানি' এই মন্ত্র বলিয়। দক্ষিণার দ্রব্যে সামান্য জলের ছিট| দিবে। 

অনস্তর যোড় হত্ডে ও কৃতৈতত্-স্বস্তয়ন-কর্মীচ্ছিত্রমস্ত” এই মন্ত্র বলিবে 

পর্গাঙ্গ ্লজ্ঞযকম়ন 

( কঠিন গীড়ায় ইহা করা কর্তব্য ) 

প্রথম__নারাঁযণকে এক হাজার বা একশত্ত আটটা চন্দন তুলসীপত্র 

দিতে হয়। দ্বিতীয়_-একহাজার বান্স দুর্গা নাম জপ করিতে হয়। 

তৃতীয়__একহাজার বার মধুস্থদন নাম জপ করিতে হয়। চতুর্থ চারিটি 

পার্থিব-শিবলিঙ্গ পুজা করিতে হয় এবং পঞ্চম_পীঁচবার বা তিনবার 

চত্তীপাঠ করিতে হয়। এই পাচ প্রকারে দেবতাদের অর্চনার নাম 

পঞ্চাঙ্গ শ্বস্তযয়ন । অনেকে যথাক্রমে চগু-পাঁঠ, ঘপানাম জপ, পার্থিক 

শিবপুজা, নারায়ণকে তুলসীদ্ান ও মধুতদন নাম জপকে পঞ্চ স্বস্ত'য়ন 

বলিয়া পাকেন । 

আগে নাবায়ণাদির অর্চনা ও ন্বস্তিবাচন করিয়া সংকল্প 

করিতে হয়। প্রথম-_বিষুর্বো। তৎসদঘ্ক অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে 

অমুকতিথো, অমুকগোজ্রঃ প্রীঅমুকদেবশম্্মী অমুকগৌজ্রন্ শ্রীঅমুকদ্েব- 

শর্মণঃ ভীববদেতংস্থলশরীরাবিরোধেন ঝিতি সর্বরোগ-প্রশমনপুর্ব্বক- 

শতাবুষ্টকামঃ ৩ নমস্তে ব্হুন্রপায় বিষাবে পরমা ত্মনে ্বাহেতি মন্ত্রেণ 

প্রত্যেকপঠিতেন সহস্র (বা অষ্টোতরশত- ) সংখ্যক-সচন্দন-তুলমীপত্রাগা- 

মেকৈকেন হরিপুজনমহং করিষ্যামি | দ্বিতীয়-বিষুররে 1... **'সহস্র 

কৃত: ছূর্গেতিদ্াক্ষর-নামোচ্চারণমহৎ করিধ্যামি। তৃতীয়-_বিষুঠরো."" 
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সহনকত্বঃ মধুত্দনেতি-পঞ্চাক্ষর-নামোচ্চারণমহৎ করিধ্যামি। চতুর্থ 
বিষ্বরে-... পার্থিব-শিবলিঙ্গ-পুজনমহৎ করিষ্যামি (চারিটার পুজা 
এক সঙ্কল্পেই করিতে হয়)। পঞ্চম-_বিষুরে1......জ্রীকফদ্বৈপায়না- 
ভিধান-মহর্ষি-বেদব্যান-প্রোজ-জয়াখ্য-মার্কগেয়পুরাণান্তর্গত সাবণিঃ সুধ্য- 

তনয় ইত্যাি-সাবণি-ভবিতা মন্থুরো মিত্যন্ত-দেবীমাহাত্মাস্ত পঞ্চকৃতঃ (বা 
ভিঃ) পাঠকর্খ্াহৎ করিম্যামি | অনস্তর গণেশাদি পঞ্চদেখত1 এবং উক্ত নারা- 

য়ণাদি পঞ্চদেবতার পুজ! সমাপনান্তে সঙ্কর্িত কাধ্য শেষ করিয়! দক্গিণা- 

দান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাপন করিবে । শিবপুজার শেষে, 

মহিন্নগ্তব (স্তবমাল দেখ ) পাঠ করিতে হয়। 

হপ্িলুট প্রদান 

আচমনাস্তে বিষুশ্মরণপুর্বক যাহার মানসিক আছে, তাহার 

নাম বলিয়। সঙ্কল্প করিবে ; যথা-বিষু্রে। তৎসদগ্ধ অমুকে মাসি (মুখ্য- 

চান্দ্রমাস ) অমুকে পক্ষে অনুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদে বশর্মা 

(পরের হইলে “অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশন্দ্ণঃ৮” ) অভীগষ্টসিদ্ধিকামো 

মানসিকহরিপুজনমহৎ ক্রিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি )। সন্কল্লা* পুজা 
করিয়া ভোগদানের নিয়মে মিষ্টা্নাদি নিবেদন করিবে, পরে হরিধবনি 

সহকারে মিষ্টান্লের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তিনবার ছড়াইয়! দিয়া পরে “৬ 

নমে। ত্রদ্ষণ্যদেবায়” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। 

গ্রহণপুরম্চরণ সঙ্গল্প 

গু অগ্ঠেত্যাদি বাহ্গ্রন্তে দিবাকরে নিশাঁকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীমুক- 

দেবশর্মা অমুকদেবতায়। .অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামে। গ্রাসাস্ছিমুক্তিপর্য্যস্তং অমুকমন্ত্- 

জপরূপপুরশ্চরণমহৎ করিষ্যে | ইতি সন্কপ্পা জপেং। ততস্তদ্দিনে পরদিনে ব! 

স্গানং বিধায় ও অদ্যেত্যাদি অমুকমন্ত্রন্ত কতৈতদ্গ্রহণকালীনেয়ৎ_সংখ্যক- 
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জপতঙ্গশাংশহো মতন্দশাঁংশ * পঁণতদদশা শা ভিষে কতদ্দশাংশত্রাঙ্মণভোঁজন- 

কর্্দাহৎ করিষ্যে, ইতি সঙ্গল্াা হোমার্দিকৎ কর্ম কৃত্বা দক্ষিণার্দিকং 

কুর্যযাদিতি পুরশ্চরণ প্রয়োগ: | 

নৃততন খাভাপুজা 
১ল। বৈশাখ যথাবিধানে ঘটে বা শালগ্রামের নিকট খাতা রাখিয়া 

লক্ষ্ীনারায়ণ, গণেশ ও শিবদুর্গ।, পুজা করিবে । তৎপরে বিঞুুহোমাদি 
করিবে। থাতার প্রথম পৃষ্ঠায় সিন্দুরের পুত্তলিকা আকিবে ও টাকার 

ছাপ এবং চন্দনের ভিলক দিবে । 

একভা রণ দর্শনতদাষক্ষসর 
নভোমগুলে কেবল একটা তারা দেখিলে সাতবার কপিলমুনিকে অথবা! 

দেবষি নারদকে স্মরণ করিতে হয। 

নই চন্রদশতন 
নষ্ট চন্দ্র দেখিলে লামান্য পরিমাণ জল হস্তে গ্রহণপূর্ধবক নিম্নলিখিত 

মন্ত্র বলিয়া! সেই জল পান করিতে হয় | মন্ত্র, যথা 

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংছে! জাম্ববতা হতঃ । 

সুকুমারক মা রোদী স্তব হোষ স্তমন্তকঃ ॥ 

শ্রান্ধক্ষাল 

পূর্বাহ্ _অন্বষ্টকা ও শুক্লপক্ষ বিহিত শ্রান্ধের। অপরাহ--সপিণ্তীকরণ 
ও অমাবল্সাদি পার্বণশ্রাঙ্ধের। মধ্যাহ-__-একো্িষ্টশ্রাদ্ধের এবং প্রাতঃ 

_এক দণ্ড ও এক মুহুর্ত বাদ দিয়া প্রথম তিন মুহ্র্ত বৃদ্ধশ্রাদ্ধের 
কাল। তন্মধ্যে একোনদিই শ্রান্ধে অইম মুহূর্ত প্রশস্ততম, নবম মুহুরী 

গ্রশস্ততর, সপ্তঘ মুহূর্ত প্রশস্ত। পার্বণশ্রান্ধে একাদশ ও দ্বাদশ মুহূর্ত 

গ্রশস্ততম, নবম ও দশম মুহূর্ত প্রশস্ততর, অষ্টমাদি মুহূর্থ প্রশস্ত; রাত্রি, 

সন্ধ্যা ও হুর্য্যোদয়ের পর দেড় মুহূর্ত ভিন্ন অন্ত সময় বিহিতকাল। 



বিশুদ্ধ আহিক-কত্য ১%% 

শ্াদ্ধপূর্থদিন ক্কভ্য 
শ্রান্ধপূর্বদিনে হুবিষ্থান্ন বা নিরামিষ একবার মাত্র ভোজন করতঃ 

সংযষী ( মৈথুনাদি ত্যাগী ) হইয়া! থাকিবে। 

শ্রাহ্ধদিনে ত্যাজ্য 

শ্রান্ছদিনে শ্রাদ্ধকত্ত1! দস্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। তিলের তৈঙ 

মাখা নিষিদ্ধ । শ্রাদ্ধ করিয়া সেই দিবস দ্বিতীয়বার ভোজন, এক ক্রোশের 

অধিক গমন, পাশা! খেলা, অধ)য়ন, মৈথুন, দান, প্রততিগ্রহ এব' সায়ংসন্ধা। 
এই আটটা কাধ্য ত্যাগ করিবে। 

ভকাঢেল কর্তব্যাকর্তব্য 

উপস্থিত দিনের মত দিনাস্তর পাইবার সম্ভাবনা! না থাকিলে, 
নিরকাশ অর্থাৎ নিযলিখিত কার্যযাদি অকালেও কর যায়; যথা_- 

রজ:আবের ৪র্থ দিন হইতে দ্বাদশ দিনের মধ্যে করণীয় প্রথম গর্ভাধান, 

ষষ্ঠমাসে করণীয় যুখ্যান্নপ্রাশন, জাতকন্মাদি ও মাসিকশ্রান্ধ, প্রায়শ্চিত্ত এবং 
সন্ধ্যা ও পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, নিত্য ও নৈমিত্তিক কম্ম এবং গ্রহণক্নান, 

শাস্তিত্বস্তযয়নাদি। 
সাবকাশ নিত্য নৈমিত্তিক কার্ধয অর্থাৎ উপস্থিত দিন অপেক্ষা! যে 

সকল কাঁধ্যের জন্ত উৎকষ্ঠতর দিন পাইবার সম্ভাবনা, তাহা অকালে 

করিতে নাই। যথা ._-উপনয়ন, দেবতা প্রতিষ্ঠা, গয়৷ ও গঙ্জাভিন্ন তীর্থ বা 

দেবতাদি দর্শ্ন, মহাদান, যে অন্নপ্রাশনের দিন গত হইয়! গিয়াছে, তাহা 
অকালে নিষিদ্ধ । 

ত০ভোজনন্বিশি 

হত পদ ,ও মুখ (্রীত করিয়া পরিষ্ৃত স্থানে পূর্ব বা পশ্চিমমূখ 
হইয়া উপবেশনপূর্ববক নিঃশবে পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা ভোজন করিবে। 



১৯৫৮ বসত আহ কতা 

উত্তর মুখে ও কোণাভিমুথে ভোলপন কর! বিধে় নহে। পিতা 
ও মাতা জীবিত থাকিলে দক্ষিণমুখে বসিয়া! ভোজন করিতে নাই । অন্ন- 

পাত্র রাখিবার স্থানে ব্রাঙ্গণে চতুক্ষোণ, ক্ষত্রিয়ে ত্রিকোণ ও বৈশ্টে 

গোলাকৃতি মগুল করিয়া তহুপরি ভোজনপাত্র গাপন করিবে । অনি- 

বেদিত অন্ন ভোজন করা উচিত নহে । উপনীত ত্রাক্ষণ গণ্যের পূর্বে 

ডোজনপাজ্র বাম হস্ত থারা স্পর্শ করিয়া লইবে। ব্যঞ্জনাদি একই সময় 

লইতে হয় এবং সকলদ্রবাই ভোজনপাত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিতে 

হয়। উপনীত ্রাঙ্মণকে ভোজনের পূর্বে গণ্য ও পঞ্চগ্রাস এবং 

ভোজনের শেষে গণ্ডষ করিতে হয় । 

আহারকালীন উপরের অদ্ধাংশ অন্নের দ্বারা, চতুর্থাংশ জল দ্বারা 

এবং অবশিষ্টাংশ বাঁযুদ্বারা পূর্ণ করিবে । বামহস্ত দ্বারা জলপান করিতে 
নাই। হাঁটিতে হাটিতে, দাড়াইয়া, শ্শানে, যানে, আত্্র বঙ্ত্রে, আর 

মন্তকে শয়ণাবস্থায় পাদুকা পরিধান করিয়া, দেখগুহে, চর্মাসনে বপিয়| 

ও পা! ছ্ড়াইয়া ভোজন করিতে নাহ। সারংগালে প্রত্যুবে আহার 

করা শাস্ত্র নষিদ্ধ। এক পডক্তিতে অনেকে খাইতে বসিয়া কাহাঁকেও 

রাখিয়া! কেহ যদি উঠে, তাহ] হইলে তাহার অপরের পাত্রে।চ্ছিষ্ট ভোজন 

করা হ্য়। কিছু অন্নপাতে রাখিয়া আহার শেষ করিতে হয়। ক্ষীর, 

দুগ্ধ, দধি। জল, ঘ্বত, মধু, ছাতু ও শাকের নিঃশেষেই ভোজন করা 
উচিত। এই সকল জিনিষের ভুক্তাবশিষ্ট অপর লোককে ভোজন 

করিতে দিতে নাই। উচ্ছিষ্ট পাত্রে বত গ্রহণ ও বাত্রিকালে দপিভোজন 
করিতে নাই। দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার ভোজন করিবে । 

গঞগ্চ,ষ ও পঞ্চগ্রীনসবর মন্ভ্র 

অন্রভোজনের পুরে! উপনীত দ্বিজাতিগথুকে মন্ত্রপঠি সহকারে ; জল- 
শীগষ পান ও পঞ্চ গ্রাণাহুত্তি দান করিতে হয়। 



চা 
৬৯ নু 

প্রথমতঃ আঁচষন পূর্বক---'ও' অস্মাকৎ ' নিত্যমন্তেতং এই ' মনত 

বলগিয়া বাঞ্জনাি মিশ্রিত কিঞিৎ অন্ন হস্তে লইয়] ও" ভূবঃণতয়ে স্বাহা, ও' 

ভূবনপতয়ে স্বাহ।, ও ভূতানাংপতয়ে স্বাহ্া বলিয়া ভূমিতে কিছু কিছু 
ফেলিয়া দিবে । পরে মাঁটার উপর অল্প পরিমাণ অন্ন পাঁচ ভাগে রাখিয়। এক 
গণ্ডষ জল লইয়া ওঁ নাগায় নমঃ, ও কৃর্মীয় নমঃ, ও কৃকরায় নমঃ, ওঁ 

দেবদন্তায় নমঃ, ও" ধনপ্য়ায় নমঃ এই পণাচটি অস্ত্রের এক একটি মন্ত বলিতে 

বলিতে এক এক ভাগ অন্নে সামান্ত একটু করিয়া জল দিবার পর অবশিষ্ট 

জল ওঁ অমুতোপস্তরণমশি স্বাহা' এই “মন্ত্র বালয়া অর্দেক পান 

করিবে ও অপরাংশ মাটিতে নিক্ষেপ করিবে । ূ 

পরে পঞ্চ প্রাণাহুতি মুদ্রা দ্বারা অল্প অল্প অন্গ লইয়া ৬ গ্রাণায় স্বাহা, 

ও অপানায় স্বাহা, গু সমানায় স্বাহা, ও দানার স্বাহা, ও ব্যানায় স্বাহা 
মন্ত্র বলিয়! পাঁচবার ভোজন করিবে এবং প্রত্যেকবারে ভূক্ষাবশেষ 

কিঞ্চিৎ অন্ন ভূমিতে ত্ী জলের উপর ফেলিবে। তংপরে ভোজন শে 

হইয়া গেলে অন্নযুক্ত হস্তে এক গণ্ডষ জল হইয়া “গু অমৃতাপিধানমসি 

স্বাহী” মন্ত্র বণিয়া অর্ধেক জল পান করিবে ও অপরার্ধ ভূমিতে ফেলিয়! 
দিবে। 

মৎস্য মাংসাদি ভোজন করিলে দ্বিতীর গঞ্ষ গ্রহণেন পুর্বে হস্ত 

ধৌত করিবার পর জলগণ্ডষ পান করিবে । | 

সাংস 0ভাক্কন ব্যবস্থ1 ' 

 মঞ্কানবর্মীতে দেবীকে মত্্যমাৎসানি নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ 

স্বারা মাংসভোজী পারণ ক'রবেন। হীশাঙ্গ, বিকুতাজ, শ্বযুতমূত, পীড়ি£ 

এবং দেবতা খা পিতৃলোকের উদ্দেশে নিবেদিত, পুষ্টমাঁংস, শুক্কমাণ, 

নাঁড়ী শ্ৰবং স্ত্রীপশ্তর যাংস অভক্ষ্য | স্ত্রীলোকের পক্ষে মাধ ভোভশ 

একেবারেই নিষিদ্ধ, অন্তথ! ঘোর নরকগামিনী হইতে হয়। 



সাহসশ্শোখন 

নিয়োক্ত মন্ত্রে মাধসের উপর জলের ছিটা দিবে, যথা 
ওঁ প্রতঘ্িষুস্তবকে বীর্য্যেণ মুগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্টাঃ | 

যন্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষধিক্ষিয়ন্তি ভূবনানি বিশ্বাঃ। 

তভক্ষ্য 
লগুন, গুঞ্জন, ( গাছরকজিলগা? (পেঁয়াজ), কবক (ভূঁই ছাতু) 

এবং বৃথা মাংস খাইতে নাই | . বৈষ্বের পক্ষে সাদা বেগুন অথাস্ত। 

তিথি বিচশেতষ অভক্ষ্য 

প্রতিপদে কুগ্াণ্ড ( €্মড়।), দ্বিতীয়াতে বুহতী (ব্যাকুড় বিশেষ ), 
তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্ধীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষঠীতে নিহ্ব, সপ্তমীতে 

তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলম্বীশাক 

একাদশাতে শিম, দ্বাদ্দশীতে পুইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দিশীে 

মাষকলাই, পুর্িম! ও অনাবস্যার মাংস খাইবে না। রবিবারে মৎস 
মাংস, মাধ, মহ্র, নিম্ব, আর্ক ও দগ্ধদ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ। 

হবিষাল 
আতপ তওুল, ই, কীচামুগ, তিল, বব, মটর, বাস্ত,ক (বেতোশাক ) 

ডি, লতাদির মুল, সৈম্ধবলণ, গবা-ছুগ্ধ ( সর তোলা না হয়), গব্য-দধি 

গব্যদ্বত, কাটাল, আত্ম, কদলী, লবলী (নোড় ), আমলকী 
জীর।, তেতুল, ইক্ষু (আক), ইক্ষুর চিনি (গুড় নহে) 
হবিষ্য দ্রব্য। 

উপব্াসানুকল্প 
উপবসে অশক্ত হইলে জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ত্বৃত এবং ব্রাহ্মণে 

লইয়! রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে পারা যায়। 



বিগুক্ধ আফ্িক-ককত্য. ১৬১ 

রাত্রিফালে” ভোজনান্ধে মুখ ও হন্তপদ প্রক্ষালন করিয়। উত্তম রূপে 

সুছিয়। শয়ন করিবে। বিঝুকে ও স্েষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া তদীয় 
মৃত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রা ধাইবে। পশ্চিম ও উত্তয়দিকে মাথ! 
করিয়া শয়ন করিবে না। কিন্ত পানিকে মাথা করিয়া শুইতে 
পারা যা়। প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, উত্তামভাবে অর্থাৎ চিৎ হইয়া, 

 উলদ বস্তায় এবং তৈলাক্ত মন্তকে শয়ন-ুর! নিষিদ্ধ । আহারের পরে 
: কিছুক্ষণ বামপার্থে শয়ন করিবে। 

স্্রীসংসর্গ 

চওদিশী, অগ্রমী, অমাবস্যা, পৃধিম]! ও সংক্রাস্তিকে পর্ব বলে। পর্ক- 
দিনে, দিবাভাগে, প্রভাতে, সায়ংকালে, ব্রতদিনে, শ্রান্ধদিনে, রত ও 

শ্রান্ধের পুর্বরিনে এবং রুগ্রাবস্থায় স্ত্রীসহবাস নিষিজ্ধ। রজন্বলা 

(প্রথম ৩ দিন ) ও পূর্ণগর্ভা স্ত্রীতে উপগত হইবে না। লংসর্গকালে 
'আ্ীপুঞষের দেহ পবিত্র, মন প্রসন্ন ও ভগবচ্চিন্তানিরত থাকা আবশ্তক। 
ঢল নর্গকালে মনে পাপচিস্তা থাকিলে ও মন রিপুপরবশ হইলে সন্তান 

পোপিষ্ঠ ও লম্পট হয়। 

ক্ষৌরবিশি 
ধৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারে ক্ষৌরকর্ণ করিতে নাই। 

ূর্বাহে ক্ষৌরকম্মব করিবে। নাপিতের গৃহে যাইয়া 
না। অগ্রেকেশ, তৎপরে শ্বশ্র (দাড়ি ও গোঁপ) 

শেষে নখ এইরূপে ক্ষৌরকশ্্ব কর কর্বা। অশৌচান্তাদি 
নিবিদ্ধ বারেও ক্ষৌরকর্ম কর! বিধেয় । অনর্থক কেশ 

ফর! উচিত নহে; যাতা পিতার নরণে শিখা রাখিয়া কেশ-মুগ্ডন 
১৯ 
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কর! উচিত। কোনরূপ কামনা করির়। কেশ ও গৌপ-দাড়ি রাখিলে 

তাহা মুগডন করিতে নাই ; তবে পিতা-মাতার মরণে, অশৌচাস্তাদিকারণে 
মুগডন করিয়! পুনরার কেশ ও গৌপদাড়ি রাখিবে। প্রয়াগে, প্রায়শ্িত্তের 

পূর্বদিনে, টুড়াকরণ ও উপনয়নে শিখা সহিত কেশমুণগ্ডন করিবে। 

কন্ত। ও সধবার পক্ষে কেশ মুগ্ডনের পরিবর্তে সমস্ত কেশের অগ্রভাগের 

অনুলিদ্য় পরিমাণ ছেদন করিবে। বিধবাগণের কেশ ধারণ করা 

উচিত নহে। 

ক্ষৌরকার্ধয করিয়া শ্লান করিবে, কারণ ক্ষৌরকার্ষে।র পর শরীর 

অপবিত্র হহয়া থাকে । 

যথাবিধি তীর্থে গমন করিলে সকল তীর্থেই কেশমুগুন করিবে, 

কেবল গয়া, গঙ্গা, ব্দরিকাশ্রম (বিশালা ) ও পুরীতে ( বিরজায় ) 

কেশমুগন করিতে নাই। দশমাসের ভিতর পুনরায় তীর্থ যাত্রা করিলে 

কেশমুস্ডন করিতে হইবে না। 
পঞ্চগব্য 

গোমৃত্র, গোময়, গবাদুগ্ধ, গবাদধি ও গব্য্বত-এই পাচটী ভ্রব্যকে 

পঞ্চগব্য বলে। ইহাদের সহিত বুশোদক দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 

পঞ্চগব্য পরিমীণ 

গোময়ের দ্বিগুণ গোসুত্র, চতুগুণ ঘ্বত, দধি এবং ছুগ্ধ অষ্টগুণ করিবে । 
মতান্তরে সমানভাগে দিবার বাবস্থাও আছে। 

সাম5বদীক্ন পঞ্চগন্যয ০শাখন মক্স 

 গোমুত্র- গায়ত্রী পাঠ করিয়া দিবে । গোময়--৩ গাবশ্চিদ্ঘ| সমন্তবঃ 

সআাত্যেন ম্রুতঃ সবন্ধবঃ | রিহতে ককুভে! মিথঃ| ছুপ্ধ--৩ গবো। 

যু ণো যথা পুরা*্খয়োত রখয়া। বরিবস্তা মহোনাম। দধি--ও 
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বধিক্রাবণো অকারিষং জিজ্ঞোরশ্বন্ত বাজিনঃ | স্থ্রভি নো মুখাকরৎ 

প্রণ আমৃংষি তারিষৎ। দ্বৃত--গ দ্বতবত্ী ভুবনানামধিশ্রিয়ো বরা, 
পুরী মবুছুঘে সথপেশসা। গ্ভাবাপৃথিবী বরুণন্ত ধর্খ্ণা, বিষ্াভতে 
অজরে ভূরিরেতসা । কুশোদ ক--গু দেবস্ত তা সবিতুঃ প্রসবেহশ্থি- 

নোবাহুভ্যাৎ, পুঞ্চে। হস্তাভ্যাৎ গৃহ্ামি। পরে গায়ত্রী পাঠ ছারা 

সমস্ত একত্র মিশাইবে। 

স্বজুন্রেদীয় পঞ্চগব্যা শোখন মন্ত্র 

গোঁমূত্র-_গায়ত্রী পাঠ । গোময়--ও গন্ধদ্বারাং ুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্ধাং 
করীধিণীং। ঈশ্বরীৎ সর্বভূতানাং ত্বামিহ্োপহ্বয়ে শ্রিয়ম। দরপ্ধ-- 

ওঁ আপ্যায়ন সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবুষ্াম। ভবা বাজশন্য সংগথে। 

দধি--€ দধিক্রাবণো ইত্যাদি । ঘুত-ও তেজোইসি শুক্রমস্থমুতমসি 

ধাম নামাসি | প্রিষ্ৎ দেঁবানামনাধুষ্ট, দেববজনমসি | কুশোদ কও 
দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রনবেংশ্বিনোর্নাহুভ্যা পুষে হস্তাভ্যামাদদে । পরে 
গায়ত্রী পাঠ দ্বার! সমস্ত একত্র মিশাইবে। ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শৃদ্ের কার্যে 
বনুর্বেদের মন্ত্র পাঠ করিবে 

খচ্ঘিদীয় পঞ্চগব্য ০শাধন মক্দ্র 
গোমৃত্র_গায়ত্রী পাঠ। গোময়_-গু গাবশ্চিদঘা ইত্যাদি । দুগ্ধ 

_ত আপো! অগ্ান্চচারিষং। রসেন সমগশ্মহি। পয়শ্বানপ্ আ গ্হি, 

তংমা লাস্থজ বর্চনা | দধি-গু উদ্দধ্যধবং সমনসঃ সথায়$, সমগ্সিমিদ্ধং 

বহবঃ সনীড়াঃ | দধিক্রামগ্িমুযসঞ্চ দেবীমিজ্্াবতোবসে নি হবয়ে বঃ। 
স্বত_গ অগ্নিরম্মি জন্মনা জাতবেদা, দ্বতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। 

অর্কনত্রধাহ রজপো বিযানোহজশ্রে! ঘর্খো। হবিরশ্রি লাম ॥ কুশোদক-_ 
ও যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে। সথায় ইন্মুতয়ে । 

খায়ত্রী পাঠ দ্বারা সমস্ত একত্র মিশাইবে। 
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পর্গাযাত 

দধি, হুগ্ধ, ঘুত, শর্করা] ( চিনি ) ও মধু--এই পাঁচটা ভ্রব্যকে পঞ্চা মৃত 

বলে। 

ত্রিহ্দীয় পঞ্চাম্বত ০শোখনসন্ত্ 

যে যে বেদোক্ত পঞ্চগব্যশোধনে দধি ছুগ্ধ প্রভৃতির শোধন 

মগ্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, পঞ্চামৃত ণোধনেও তত্ম্নন্ত্র প্রয়োগ করিবে । 

কুশোদক শোধনের মন্ত্রে শর্করা শোধন করিবে । মধৃশোধনের মন্ত্র 

মধু বাতা খতায়তে মধু ক্ষর্তি সিদ্ধবঃ। মাধবীন সন্বোষধীঃ। ও মধু 

নক্তমুতোবসে! মধূমৎ পার্থিবং রজঃ | মধু দ্যৌরস্ব নঃ পিতা । ও 

মধুমান্ো বনস্পততিরধুমান্ অস্ত ুরধযং। মাধবীর্গাবো ভবস্ত নঃ। গু 

মধ ও মধু ও মধৃ।। 

গভ্ভবতীর পঞ্চগব্য প্রাশন মক্্র 

গু গর্ভং ধেহি সিনীব!লি গং ধেহি সরস্বতি। 

গং তে অশ্বিন দেবা বা ধস্তাৎ পুষরস্রজ। | 

( নামবেদীর-_পুফরত্রজৌ )। 

গর্ভৰতভীর পঞ্চাম্বভ প্রাশন সজ্ঞ 

ও পিব পঞ্চামৃতং দেবি যতন্বং গভধারিণী। 

দীর্ঘায়ুষং বংখধরৎ পুত্রং জনয় সুত্রতে ॥ 

ভূতচতুর্দশী 
এই দিনে ভূতের উপদ্রব বেশী হয় বলিয়া কথিত আছে, এই নিমিত্ত 

এই দিনকে ভৃতচতুর্দশী বলে । 

ভৃতচতুর্দশী দিনে সন্ধ্যার সমর দেবতার মন্দিরে, নিজের ঘরের 
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প্রাঙ্ণণে, সক্ষম হইলে নদীতীর প্রভৃতি স্থানে প্রদীপ দিলে নরক-দর্শন 
করিতে হয় না। হ্বানের পর যমতর্পণ করিতে হয় । 

আ গশপ্রদীপ দান 

কারন্তিকমাসে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নিয়লিখিত মন্ত্র বলিয়া! শুন্টে 

প্রদীপ দিতে হয়। প্রদীপ দিবার প্রথম দিনে বিষুণ ও লক্মীর পুজা 

করিতে হয়। 

দীপলান সক্স্র 

ও দামোদরায় নভসি তুলায়াৎ লোলয়া৷ সং । 

প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোইনস্তায় বেধসে ॥ 

ঘটোশুসর্গ 

মহাবিধুবসংক্রাস্তি অর্থাৎ চৈত্রমাসের শেষ দিন, অক্ষয়তৃতীয়া কিংবা 

সৌরবৈশাখ মাসের যে কোন দিনে মুত পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্বাপ্রষের, 

ত্বামীর ও ইইদেবদেবীর উদ্দেশে কিংবা নিজের নিমিত্ত সভোজ্য বা 

শক্তুসহ (ছাতুর সহিত) এবং লোপকরণাদি ( তালবৃস্তাদি সহিত ) 

জলপুর্ণঘট উৎসর্গ করিতে হয়। উৎসর্গের সময় পূর্বমুখে উপবেশন 
করিয়া আচমন ও বিঞুঃ ম্মরণপুর্বাক গক্কাদির ও ন।রায়ণ প্রভৃতির আরাধন! 
করিয়! ঘটে চন্দনের প্রলেপ দিবে। চন্দন লেপনের মন্ত্র-- 

ঘট তং ধর্মরূপেণ বরঙ্গণ। নির্মিতঃ পুরা। 

ত্বগ্নি লিপ্ডে সন্ত লিপ্তা-শ্চন্দনৈঃ সর্বদেবতাঃ ॥ 

অনস্তর বাম হস্তে (উপুড় করিয়!) ঘটটী ধরিয়া এএতন্মৈ সভোজ্য- 
সোপকরণ-জলপুর্ণ-ঘটায় নমঃ (দি উৎসর্গে গামচা থাকে, তাহ হইলে 
'এতশ্মৈ সবস্ত্রভোজায, ইত্যাদি, গঙ্গাজল হইলে 'গঙ্গাজলপূর্ণ, ইত্যাদি ) 
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৩ বার পাট করিয়! ঘটে ৩ বার জলের ছিটা! দিবে। অনস্তর' এতে গন্ধ- 

পুম্পে (ও ) এতশ্মৈ সভোজ্য-সোপকরণজ লপুর্ণ-ঘটায় নমঃ,...এতদধিপতয়ে 

(৩) শ্রীবিষ্বে নমঃ,...এতং সম্প্রদানায় (ও) ত্রাহ্মণায় নমঃ এই সকল মন্ত 
বলিয়া পুজা করিবে । পরে দক্ষিণ হন্তে ত্রিপত্র লইবে, এ ত্রিপত্র জলে 

ধরিয়া “বিষ্ণরে! তত সৎ অগ্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকশ্। 

শীবিষুঃপ্রাতিকাম? (স্ত্রীলোক হইলে প্রীবিষুতগ্রীতিকাম। ) ইমং সভোজা- 
দোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটমর্চিতং শ্রীবিষুটদৈবতমহৎ ষথাসম্ভব-গোত্র-নায়ে ব্রাহ্মণায় 
দানি, এই বলিয়া ঘটে জলের ছিটা দিবে। তারপর যথাসম্ভব 

দক্ষিণা দিবে । কাঞ্চন-মুল্যকে অগ্ঠনা করিয়া--“বিষুুরে! তৎসৎ অস্ভ'"' 

শীবিষুপ্রীতিকামনয়া  কৃতৈতৎ সভোজ্য-সোপকরণ-জলপৃর্ণঘট দ্বান কর্ণ: 

সাঙ্গতার্থ, দক্ষিণামিঘং কাঞ্চনমূল্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ুদৈবতমহৎ যথাসম্তব- 

গোত্রনায়ে ব্রা্গণায় দানি” বলির! দক্ষিণায় জলের ছিটা দিবে । 

অনন্তর যোড়হস্তে “(গ) কৃইততৎ সভোজা-সোপকর্ণ-জলপুর্ণ-ঘউ-দানকশ্মা- 

চ্ছি্রমন্্' বলিয়া আঅচ্ছিাবধারণ করিবে । এইরপে পিতামঠ 

প্রপিতামহ, মাতামহ গ্রমাতামহ, বুদ্ধপ্রমাতামহ প্রভৃতি 

প্রতোকের নামে পৃথক্ পৃথক ঘট উৎসর্গ করিবে, কিৎবা পিতৃপক্ষের তিন 

জনের নামে একটা ও মাতামহপক্ষের তিনজনের নামে একটা ঘট উৎসর্গ 

করিলেও চলিতে পারে। পত্বীর স্বামীর জন্য উৎসর্গ বাক্য ভষ্ভুঃ | 

ইষ্টদেবদেবীর জন্ত বাক্য-..অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ (স্বীলোক হইলে... গোত।, 

দেবী বা দাসী) শ্রীমিষ্টদেবতা প্রীতিকামঃ স্ত্রৌলোক হইলে প্রীতিকামা) 

শ্রীমদিষ্টদেবতায়ৈ তুভ্যমহৎ সম্প্রদদে বলিবে। অনন্তর যোড়হস্তে 
নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে__ 

পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ৎ পাবনং মহ । 

পানীয়সা প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দিনঃ | 

নিজের নিমিত্ত এই বাক্য.*....অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমৃকঃ মনোরথপফলত্ব- 
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কাম". 'ষখাসম্তবগোত্রনাগে: বাহ্গণায়াহৎ সম্প্রদদে | তারপর দক্ষিণাস্তে 

“পানীয়ং প্রাণিনাং ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া শেষে নিয়লিখিত মন্ত্র বলিবে-_ 

এষ ধর্মঘটে দত ব্রদ্ষবিষুঃশিবাত্মকঃ | 

অসা প্রদদানাৎ সফল! মম সন্ত মনোরথাঃ || 

অনন্তর “পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্মঃ' ইত্তাদি চন্ত্র বলিয় পিতৃম্বতি ও 

পিতৃপ্রণাম (তর্পণবিধি দেখ) করিবে । পরে হস্তে এক গণ্য জল 

লইয়া নিয়লিঞ্তি মন্ত্র বলিবে__ 

প্রীয়তাং পুগুরীকাক্ষ: সর্বযজ্ঞেশ্বরে। হরি | 

তশ্মিংস্তঞ্টে জগনুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ || 

এতৎ কম্মফলং শ্রীরুষ্থায়াপিত্বমন্ত | 

উপযূর্ণক্ত দম্ব বলিয়া! মাঁটাতে জলগণ্ডষ নিক্ষেপ করিনে। শেষে 

নিম! ত্রহ্গণ্যদেবায় গোত্রাঙ্গণহিতায় চ* ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া বিষুণুকে 
প্রণাম কারবে । 

দীনাত্সর্গ 

নিজের, অগ্তের কিংবা প্রেতের নিমিত্ত যোঁড়শ দান, দ্বাদশ দান 

কিংবা অন্ন-জল-বস্ত্র উৎসর্গ করিবার নিন্ম শাস্ত্র আছে। 

০ষাড়শদাতেনর ড্রব্য 

(১) ভূমি € অভাবে--ধান্ত, মুব্িকা ও ভূমির মুল্য), (২) 

আসন, (৩) জল, (৪) বস্ত্র, (৫) দীপ (৬) অন্ন, (৭) 
তান্থল, (৮) ছত্র, (৯) গন্ধ, (১০) মাল্য ( শ্বেতপুষ্প ), (১১) ফল 

( ছুইটী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ), (১২) শয্যা, (১৩) পাক! ( পাছুকা- 

যুগল বা উপানদ্যুগল ), ( ১৪ ) গে! অথবা গোমুল্য ।* আন1 বা ধেনুমূল্য 
৮০ আনা, (১৫) কাঞ্চন ও (১৬) রজত (কাঞ্চন ও রজত এক 

রতির কম না হয়)। 
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ভ্বাদশদাতেনর জন্য 

(১) ভূমি, (২) আদন, (৩) জল, (৪) অল্প, (৫) বস্ত্র 

(৬১) তান্থুল, (৭) ফল, (৮) গন্ধ, (৯) ছত্র, (১৯) পাছ্কাধুগল, 

(১১) শয্যা ও (১২) গোমুল্য। 

উপযুক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে সশসা-ভূঁমিমূলা, জল, দীপ, অন্ন, তাম্ুল, 

গন্ধ, মাল্য, ফল, গোমুল্য, কাঞ্চন ও রজত টৈজসাধারে অর্থাৎ পিস্ত- 

লাদি ধাঠুপাত্রে রাখিয়া দান করিবার বিধি আছে। অনেকে মাটীর 
মালসায় ভূমিমূলয ও গোমুলা দান করিয়া থ কেন, তাভা করা উচিত 

নহে । ঘটোৎসগের ন্যায় সবন্্র এ সকল দ্রব্য উৎসর্গ করিতে ভয়। 

উত্দর্গের সময় বাকা-_ভদৎ সবক্ত্র-তৈজসাধার-সশস্যভূমিমূল্যৎ (কোন্ 

ধাতৃনিশ্মিত আধার তাহার নাম করিতে হইবে), সবস্ত্-তৈজসাধার-জলং 

(গঙ্গাজল হইলে 'গঙ্গাজলং বলিতে হইবে) ইত্যাদি বলিবে। যদ্দি নিজের 
জন্য উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার বাক্য...অনুকগোত্রঃ 

শ্রীমমুকঃ ন্বর্গকাম: . সম্প্রদদে” এইরূপ মন্ত্র বপিবে। অন্তের কিৎব? প্রেতের 

জন্য ক্লে তাহার বাক্য -_...অমুকগোত্রস্য অমুকস্য প্রেতন্য, স্বর্গকামঃ 

"ঘানি এইরূপ মন্ত্র বলিবে। গ্রহণ সময় দানে-__( ুয্য গ্রহণে ) অমুক- 

দ্রব্যদশলক্ষদানজন্ত-কপসমফল-প্রাঞ্তিকামঃ এবং (চন্ত্রগ্রহণে) অমুক- 

দ্রব্যলক্ষদানজগ্ত-ফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ ; চুড়ামণিযোগে--অনন্তামুকদ্রবা- 

দানভন্তফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ । দীপ ও গন্ধ উৎসর্গ করিবার সময় 

এই বাক্য--'ইদং শ্থলে 'ইমং বলিবে। শয্যা উৎসর্গ করিবার 

সময় এই বাক্য-__-'এতটুপ্র স্থলে “এএস্যৈ” বলিবে ; “ঘটায় স্থলে 'শব্যায়ৈ”, 

'ইমং, স্থলে ইমা ও শ্রীবিষ্ুদৈবতৎ স্থলে “শ্রাবিষুদেবতাকাণ, বলিবে। 

ব্রাহ্মণের নামে উতৎস্গাক্কৃত দান-জ্রব্য ব্রাক্ষণকেই দিতে হয়, অন্ত 

কাহাকেও দিতে নাই। 
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তদাবে দান 

চন্তরশুদ্ধি না থাকিলে (চন্দ্রদোষে ) শঙ্খ, তারাশ্তদ্ধি না থাকিলে লবণ, 

নক্ষত্র করণ ও বারদোষে ধান্য, অশুভযোগে তিল, লগ্নদোষে কাঞ্চন ও মণি 

এবং তিথিদোষে আতপতগুল দান করিতে হয়। কাঞ্চন ও যৌপা অস্তুগঃ 

এক রতি এবং লবণ, ধান, তিল ও আতপ তগ্ু,ল পরিমাণে একসের 

হওয়া চাই। 

কুমারী পুজ। 
অনু] অর্থাৎ অবিবাহিতা ও অনাগতার্তবা অর্থাৎ যাহ!র খড় হয় 

নাই এরূপ কন্যাকে কুমারী বলে। বয়োভেদে কুমারীর বিশেষ বিশেষ 
নাম আছে। যণা--একবর্ষবয়স্কা সন্ধা, দ্দিবর্ষা সরন্বতী, জরিবর্ষ! ত্রিধামুর্তি, 

চতৃবর্যা কালিকা, পঞ্চধর্ধা স্ুছগা, ফড়বর্ষ। উমা, সপ্রবর্ষা মালিনী, 

অষ্টবর্যা গৌরী (কুক্িক1), নববর্ষধা রোহিণী (কালসন্দা), দশবর্ষা পরা 

জিতা, একাদশবর্ষা রুফ্রাণী, দ্বাদশবর্ষা উৈরবী, ত্রয়োদশবর্ধা মহালক্ষী, 

চতুর্দশবর্ধা পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষা ক্ষেত্রজ্ঞা, যোড়শবর্ষ! অস্থিক।। 

বৃমারী-পৃঙ্া সঙ্কল্পিত পুজাির সম্পূর্ণ কললাভ কামনায় করা হয়। 

পুজক স্বয়ং পুর্ধমূথে বা উত্তরমুখে বগিয়া এবং কুমারীকে সম্মুখে বসাইয়া 

সঙ্কর পুর্র্বক পৃ্জাবিধির নিয়মানুপারে পুজা করিবে । পরে কুমারীকে নব 

বন্্র পরাইর! ভোজন করাইবে এবং কুমারীকে প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণ] 

প্রদান £€ প্রণাম করিবে। 

চাতুল্মাস্থ আ্রত 

এই ব্রত মুখ্যচান্দ্র আধাঢ় মাসের শুক্লা ছাদশী হইতে কার্তিক 

দাসের শুরু! দ্বাদ্রণী পথাস্,। কিৎ্বা আবাঢ মাসের পুণিমা 

হুইতে কার্তিক মাসের পুর্ণিমা পণান্ত, আথবা কর্কট সংক্রান্তি হইতে 

বুশ্চিক সংক্কান্তি পর্য্যন্ত চারি মান যাবৎ করিতে হয়। এই ব্রতে তৈল 
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ত্যাগ করিলে সৌন্দর্য, গুড় ত্যাগ করিলে শিষ্টম্বর, অল্প ত্যাগ করিলে 

দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ সন্তান, মধুমাংস ত্যাগে সুস্থ শরীর ও বিষ্টুভক্তি, নথ এবং 
চুল রাখিলে প্রত্যহ গঙ্গাম্নানের ফল, এবং একদিন অন্তর উপবাস করিলে 
বৈকু লাভ হয়। "গু নমো নারায়ণায়” এই বিষুমন্থ জপ করিলে উপবাস 
ফল, মাংস বজ্জন করিলে আমুঃ, বশ ও বললাভ এবং বিষু্কে প্রণান 

করিলে গোদানেব ফল লাভ হয়। এই ব্রগ করিলে প্রতাহ প্রাতঃক্সান 

করিতে হইবে। 

ব্রত আরম্ভদিনে প্রাতঃকালে গ্গানাদি নিত্যনৈমিন্তিক বঙ্খা করিবার 

পর শ্বন্তি-বাঁচনাস্তে নুর্যাঃ মোমঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপুর্সাক সঙ্গল্প করিতে 
হয়। সঙ্কল্লের বাকা যথা বিষুরে'। তৎসৎ অন্য আবাঢ়ে ম।সি শুক পঙ্গে 

ছবাদগ্তাং তিথোৌ[ বা পৌর্ণমাস্যা* তিণৌ কিংবা অমুকহিথৌ (তিগিন 

নাম) দক্ষিণায়নসংক্রান্ত্যাৎ ] আরভ্য চতুম্মানং যাব অমুকগোত্রঃ শী 

অমুকঃ কীত্ত্যাযুর্যশো বলা-বাপ্তিকামঃ (অথবা দীর্ঘজীবিসন্থানকামঃ ব! 

মধুরহ্বরকামঃ ইত্যাদি কিংবা শ্রীবিষুপ্রীতিকামঃ ) চাতুর্মাদ্যবতমভং 

করিষো। অনন্তর যোড়হস্তে নিয়লিখিত মন্ত্র বলিবে__ 

(ও) ইন্ং ব্রতং ময়] দেব ঠহীতত পুরতশ্তব | 

নির্বিদ্বাৎ সিদ্ধিমাপ্লোতু গুসাদাভতব কেশব || 

(ও) গৃহীতেহ্মিন্ ব্রতে দেব যছাপূর্ণে ত্বতৎ ভিণে। 

তন্মে ভবত সম্পূর্ণ, ত্বতপ্রসাদাজ্জনার্দন || 

ব্রতের শেষ দিনে কৃতাঞ্জলি হইয়! নিয়লিখিত মন্ব বালিবে__ 

(২) ইদং ব্রত" ময়া দেব তব প্রীতো কৃতৎ বিভো।। 

ন্যুনং সম্পর্ণতাং যাতু ত্বতপ্রনাদাজ্জনাদদিন । 

অনপ্তর ব্রাঙ্গণকে দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া ব্রাহ্ষণভোজন 

করাইবে। 
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চাতৃম্বাপাব্রত অক্কালেও করা যাইতে পারে। এই চারিমাস শাক, 

কুমড়া, মাষকলাই, শ্বেত শিশ্বী, পটোল ফল, বর্কটী, মৃল!, বেগুন, নেবু, 
মহ্র, দগ্ধ, তেতুল, দধি ও আক থাইতে নাই । 

দক্ষিণার নিয়ম £ - প্রাতঃকালে শ্নানে, ছাতু ও ঘ্ৃত, আমিষ ত্যাগ 

করিলে সবতস! ধেনু বা তন্ুল্য অন্ততঃ বার আনা, ফল খাইলে ধান্য, 
একদিন অন্তর খাইলে ছাগী বা তাহার মূল্য অন্ততঃ ছই আনা ও শাক 

ত্যাগ করিলে রৌপাধানে দ্নত দক্ষিণ দিতে হয়। আবার সর্ধত্রই স্বর্ণ 
বা তাহার মুলা ধরিয়া দিলে চলে। 

পুজাদির উপচার 

পৃর্গোপকরণের দ্রবাদিকে “উপচার” কহে । প্রায় দেবতার্দিগের 

অচ্চনাতে ষড়বিধ উপচারের শ্রেণীভেৰ নিদ্ধীরিত আছে, কিন্তু তাহ! 

থাঁকিলেও প্রার সর্বত্রই উপচারের ত্রিবিধ শ্রেণীভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। 

শ্ীদেবনগার পুজায় চতুঃবষ্টি উপচারে ফলাধিক্য, কোন কোন নিয়মে 

যট্ত্রিৎশৎ উপচ।রে পৃক্জাদ্বারা৪ ফলাধিক্য নিদ্ধারিত আছে; কিন্ত সেই 
সকল সংগ্রহ করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর। সাধারণতঃ: ত্রিবিধ 

উপচারই বিশেষন্পে প্রচলিত আছে । 

০মাড়তশাপচার 

যথা (১) আসন, (৯) ্বগত, (৩) পাদ্য, (৪) অর্ধ্য, (৫) 
আচসমনীয়, (৬) মনৃপর্ব, (৭) আচমনীয়, (৮) স্গানীয়, (৯) বস্তা, (১০) 

আভরণ, (১১) গন্ধ, (১২ ) পুষ্প, (১৩) ধূপ, (১৪) দীপ, (১৫) 
নৈবেদ্য, (১৬) বন্দন, অর্থাৎ অন্যান্য নিবেধ্য বস্ত নিবেদন ও স্তব 

কবচাদি পাঠকপূর্ব্ক প্রণাম । 
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দশোপচার 

যথা £--(১) পাদ্য, (২) অর্থ, (৩) আচমনীয়। (৪) 
স্নানীয়। (৫)গন্ধ, (৬) পুষ্প, (৭) ঘৃপ, (৮) দীপ, (৯) নৈবেদ্য, 

(১০) বনানা। 

পত্ঞ্াপচান্ 

যথা ঃ-(১) গন্ধ, (২) পুষ্প, (৩) ধুপ, (৪) দীপ, 

(৫) নৈবেদ্য। 

উপচার নিবেদন করিবার পূর্বে দ্রব্যাধিকে অঞ্চনা করিয়া পরে 

নিবেদন করিবে। অর্চনার প্রণালী-_“৩ এতশ্মৈ রজতীসনায় নমঃ?” এই 

মন্ত্র বলিয়া তিনবার আসনের উপরে জল দিয়া একটা পুষ্প হস্তে লইয়া 
«এতে গন্ধপুষ্পে & এতশ্মৈ রঞ্জতাসনায় নমঃ, বলিয়া রজত আসনের উপর 

ফুলটী দিবে, পরে পুনঃ 'এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় অমুকদেবতায়ৈ ব' 

অমুকদেবায় নমঃ বলিয়া সেই দেবতার উপর ফুল দিয়া পরে “এতৎ 

রঞ্জতাননং গু অমুকদেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া আসনে নিং্দেন করিয়া দিবে। 

এই প্রকারে সকল ত্রবাই অর্চন। করিয়া নিবেদন করিবে । 

বড়ঙ্গমুপ 
ধুপ বনুপ্রকার আছে, কিন্তু পুজাদিতে ষড়ঙ্গ ধূপই প্রশস্ত। চিনি, 

মধু, গব্যঘবত, শ্বেত চন্দনকাষ্ঠ, অগুরুকাষ্ঠ ও গুগগুল--এই সকল দ্রব্য 
একসঙ্গে বাটিয়া রৌদ্রে শুদ্ধ করিয়া যড়ঙ্গ ধূপ প্রস্তুত করিবে। 

নাত০্মোচ্্গারণ 

ব্রাহ্মণের নামের পর 'দেবশশ্মা”, ক্ষত্রিয়ের নামের পন 'ত্রাতৃবশ্মা” 

বৈশ্রের নামের পর 'দত্তভৃতি' বা “গুগুভৃতি এবং শুদ্রের নামের পর 

উপাধি ও শেষে "দাস বলিবে। দ্বিজাতি-কন্তার নামের পর “দেবী” 
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এবং শৃপ্রকন্ঠার নামের পর “দামী” বলিতে হয়। সন্কল্প প্রভৃতি করিবার 

সময় যেখানে থঅযুকঠ আছে, সেখানে জাতি অনুসারে পুরুষ হইলে 

নামের পর দেবশর্্া, ব্রাতৃবন্মা, দত্তভৃতিঃ বা গুগুভৃতিঃ এবং স্ত্রীজাতি 

হইলে দেবী বা দাসী বজিবে। যেখানে “'অমুকত্তঁ আছে, সেখানে 

জাতি অএঞসারে পুরুষ হইলে নামের পর দেবশর্্ণঃ, ত্রাতৃবর্মণঃ, দত্রুভৃতেঃ 

বা গুপ্রনৃতে: এবং স্ত্রী-্জাতি হইলে জ্েব্যাঃ বা দাস্াঃ বলিবে। 

অচ্ছিদ্রাবশারণ 

দেবতার উদ্দেশে যে কর্ম সম্পাদন করা হুইল, তাহা যে অচ্ছিদ্র 

অর্থাং নিক্দোষ হইয়াছে, ত্রাঙ্গণের সম্মতি লইয়। সেই বিষয়ের অবধারণকে 

€ নিশ্চর করাকে ) অক্ছিদ্রাবধারণ কহে । দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ 

করিতে হইবে। ইহার বাকা--(যোড় হ্ত হইয়া) (ও) কৃতৈতলক্ষী- 

পুজন-কন্মাচ্ছিদ্রমন্ত । পুরোহিতকে "ওঁ অস্তঁ বলিতে হইবে। কোন 

কোন কর্ধে অচ্ছিদ্রাবধারণের পর বৈগুণ্যনমাধান করিবার বিধি 

আছে। 

০বগুণ্যসমাধ্বান 

বৈগুণ্য-লমাধান অর্থাৎ ক্রটি মার্জনায় বামহ্ত্যযুক্ত দক্ষিণ হস্তে 
ত্রিপত্র ও হরীতকী জলে ধরিয়া বলিবে ; যণ--( বিষে] তৎ সং) 
অন্ত অধুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথে। অমুকগোত্রঃ ঞমমুক- 

দেবশন্্বা কতেইশ্মিন কর্্মণি যদ্বৈগুণ্য, জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় 

বিষুল্মরণমহং করিষ্যে। “ও তদ্ বিষ্টোঃ পরমৎ পদং ইত্যাদি মন্ত্র 

বলি দশবার “ও বিষুঃ+ (স্ত্রা ও শুদ্র ' স্থলে 'নমো বলিয়। ) এই 

মন্ত্র বলিয়া ্দপ সমাপনপূর্বক নিক্ললিখিত মন্ত্রে বিষুণুর উদ্দেশে ও জল 
মাটাতে ফেলিয়া দিবে । মন্ত্র, বথা-_ 
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(ও) 'অগ্ঞানাদ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। 

স্রণণদেব তদ বিষ্ঠোঃ সম্পূর্ণং স্কার্দিতি শ্রুতি; ॥ 

(গু) যদপাঙ্গং রুতৎ কম্ম জানত বাপ্যজানতা । 

সাঙ্গং ভবত তৎ সর্বধ হরেনণমান্গকীর্ভনাৎ ॥ 

শ্রীচরিঃ শ্রীহরিং শ্রীচরিং। পরে হস্তে এক গণ্ষ জল লইয়া-_ 

(৪) প্লবতাং পুগুরীকাক্গঃ সন্ধযজ্ঞেস্বরো হরিঃ | 

তশ্নিংস্বষ্টে জগকু ং প্রীণিতে প্রীণিতৎ জগৎ। 

এতৎ কন্ম শ্রীকষ্জায়ার্পিতমন্ত ॥ এই মন্ত্র বলিয়। জল ফেলিবে। 

নূতন বল্ত্র পরিধান 

বুধ, বৃহস্পতি 9 শক্রবারে নূতন বসব পঃরধান করিতে তয়। অন্য 

বরে পরিতে নাই । "হবে আদ্ধাদি ক্রিয়াতে বার দোষ ঘটে না। 
যত্ড্ভোপব্ীভ ধারণ 

পইতাকেই যজ্ঞোপবীত, ফন্ত্রকৃত্র বা ব্রহ্ষস্থত্র কছে। ত্রিদত্তীতে 

(তিন ফের স্কৃতায় একটা গ্রন্থি) একটী যজ্ঞোপবীত হয়। 

বরহ্ষচারীকে একটী যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়। সমাবর্তনের পর 

একটা যজ্জোপবীত ধারণ করিতে নাই, দুইটী বা তদধিক ধারণ করিবে। 

তৃতীয় যজ্তস্থত্রে উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব মোচন করে। অপবিত্র, ছিন্ন 

ও তোঁজনের শেষে প্রন্তত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে নাই। নূতন 

যজ্ঞোপবীত মন্ত্রপূত করিয়া ধারণ করিবে এবং অব্যবহ্ার্ধ্য যজ্জোপবীত 

পদতল দিয়! গলাইয়া জলে দিবে। যজ্ঞোপনীতের পরিমাণ সামবেদীর 
পাছার নিম্নদেশ পখ্যস্ত এবং যঙ্ুর্কেদী ও খণ্েদীর নাভিদেশ পর্য্যস্ত 

হইবে। বজ্জোপবীত কঠচ্যুত করা, মালার ন্যায় গলায় ধারণ করা বা 
কোমরে গুঁজিয়! রাখা শান্ত্রবিরুদ্ধ । মলমূত্র তাগকালে দক্ষিণ কর্ণে 

বা ছুই ভাজে মালার স্তার করিয়। পৃষ্ঠদেশে ঝুপাইয়া রাখিতে য়। 
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তৈলমর্দনকালে, শ্নান করিবার সময় ও গাজরের ময়ল! তুলিবার জময় 

যজ্ঞোপবীত কষ্টঢ্যুত করিলে কোনরূপ দোষ হয় না। যদি ভ্রযবশতঃ 
মলমুত্র ত্যাগের সময় ষজ্ফোপবীত বগ্ে বা পৃষ্ঠে না রাখা হয়, তাহা 

হইলে সেই যজ্জঞোপবীত ত্যাগ করিয়া নৃতন যজ্জোপবীত ধারণ করিবে। 
ষক্ধোপবীত গ্রস্থি দিবার পর উহ] ধরিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে। 

যজ্ঞোপবীত ছুই প্রকারের হন, বথা-_সাবিত্রীগ্রন্থি ও ক্রহ্গগ্রন্থি। সাবিষ্রী- 

গ্রন্থিতে প্রবরসংখ্যান্থসারে পাক ধিয়া গাইট দিতে হ্য়। সাবিত্রীগ্রন্থি ও 

বঙ্গগ্রন্থি কাহারও নিকট দেখিয়া শিক্ষা করিতে হয়, কারণ লিখিয়! বৃঝান 

কঠিন । সামবেদীরা সাধারণতঃ সাবিত্রীগ্রন্থি ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

ষত্ত্হঠোপবীভ খ্বারণমজ্ঞর 

গু যজ্ঞোপবীতমসি বজ্তস্ত তব! যজ্ঞোপবীতেনোপনস্থামি ৷ 

ও যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং, প্র্াপ তের্যৎ সহজৎ পুরস্তাং। 

আযুষ্যমগ্রাযং প্রতিসুঞ্চ শুভ্র, যজ্জোপবীতং বলমদ্ত তেজঃ ॥ 

আঅঢতভাপবীভ মাজ্জন 

যজ্ঞসুত্র কণ্ঠলম্থিত করিয়। দ্ধ, ঘ্ব হ, দধি, সর্ধপতৈল, পিটুলি বা বেলের 

আটা দিয়! মার্জন করিবে । 

অভ্ঞীর্ণতা নিব্বারণ 

অগস্তিরুগ্িরবড়বানলশ্চ, হুক্তৎ ময়ামং জরয় বশেষম্। 

স্থথঞ্চ মে তৎপরিণামসভ্ভবংঃ যচ্ছত্বরোগং মম চান্ত দেছে ॥১ 

আতাপির্ডক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাস্ুরঃ | 

স্মৃদ্রঃ শোষিতে! বেন স মেহগন্ত্যঃ প্রসীদতু || ২ 

অন্ীর্ণ হায় উপযুক্ত মন্ত্র দুইটা বা একটা বলিয়! পেটে হাত বৃলাইতে হয়। 

এ 
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হজভক্কম নিবারণ 

কৈষিনি মুনির ম্মরণে বা নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠেও বজ্ভয় নিবারণ 

হয়। 

রামং স্বন্দং হনৃমন্তং বৈনতেয়ৎ বৃকোদরম্। 

যে শ্মরস্তি বিরূপাক্ষং ন তেষাং বৈহ্যতাদ ভয়ম্। 

স্বপ্র দর্শতেন 

গোবিন শ্ররণ ও অশ্ব বন্দনা করিতে হয়। “চিত্রং দেবানাং ইত্যাদি 
(সন্ধ্যোক্ত ) মন্ত্র পাঠ করিলেও দুংস্বপ্রের শান্তি হইবে। স্ত্রী ও শুদ্র 

নিজনামে সঙ্গ করাইয়। ত্রাঙ্গণ দ্বার। উক্ত মন্ত্র পাঠ করাইবে। 

জ্খপ্রসন্ব 

নিয়লিখিত মন্ত্রে জল পড়িরা গার্ভণীকে খাওয়াইলে প্রসব কষ্ট 

নিবারণ হয় । মন্ত্র, যথা- 

অস্তি গোদাবরীতীরে জন্তল। নাম রাক্ষপী। 

তস্তাঃ শ্মরণমাত্রেণ বিশলা। গভিণী ভবেৎ || 

তগাগ্রাসদান সক্ঞ্র 

পূজার মন্ত্র--( ও ) গোভ্যো নমঃ | 

সৌরতেঘাঃ সর্বহিতাঃ পবিভ্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ । 

প্রতিগৃহন্থ যে গ্রাসং গাবস্ত্রেলোক্যমাতরঃ। 

প্রণাম 

নমো গোভাঃ শ্রীমভীভ্যঃ সৌরভেকীভ্য এব চ। 

নমে। ত্রহ্মজুভাভাশ্চ পবিস্রাভে] নমো! নমঃ ॥ 

দীপান্বিভা অমাশস্যা! 
দীপান্বিতা অমাবশ্তায় পার্ধণ শ্রাদ্ধ করিয়। উ্কাদাঁন অর্থাৎ আজল- 
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পিঁজল, সদ্ধ/ার সমর অলক্ীর পুজা ও হৃর্প অর্থাৎ কুল! বাজাইয়া 

তাহাকে গৃহের নীম হইতে বাহির করিবার পর লক্ষমীপৃজা, এবং লক্ষ্মীর 
প্রীতির জন্য গৃহাদিতে দীপদান করিবে । 

সমুদ্রমন্থন সময়ে পক্ী উঠিথার পুর্বে অলী উঠিয়াছিল। সেইজন্য 
এইদিনে লক্ষ্মীর পূর্বে অলক্্ীর পুঁজ! করিতে হয়। অলক্্মীর পুজাকালে 
উঠানে গোময় পুধলিকাঁকে বামহস্ত দ্বারা কৃষ্ণপুষ্প দিয়া এবং অলন্্মীর 

বিপরীত দিকে মুখ করিয়া "ও অলক্ষ্যৈ নম: এই মন্ত্র বলিয়া 

পূজা করিবে। 

দীপদান 

তং জ্যোতি: শ্রীরবিশ্চন্দ্রো! বিভ্যৎসৌবর্ততার কাঃ । 

সর্বেষাৎ জ্যোতিষাৎ জ্যোতি-দাঁপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ ॥ 

উল্কা ভহণ 
শক্্রাশস্ত্রহ তানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদশয়োঃ | 

উজ্জল-জ্যোতিষ! দেছং দহেরং ব্যোমবহ্ছিন। ॥ 

উল্কাদান 
আগ্রিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম । 

উজ্লজ্যো তিষ] দগ্ধ। স্তে যাস্ত পরমাং গতিম্ ॥ , 

পিতৃবিসজ্জন 
যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে। 

উজ্জ্লজ্যো তিঘ। বম” প্রপশ্যন্তো ব্রজন্ক তে ॥ 

ভ্রাতৃদ্বিতীক্ক। 
কাপীপুজার পর কার্তিকী শুরু দ্বিতীয়া তিথিতে ভগিনী ভ্রাতাকে 

প্রথমে তিলক দিবে, পরে অন্ন দিয়! নিয়লিখিত মন্থর বলিবে-_ 

১২ 
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ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং ভূঙক্ষ ভক্তম্দিং শুভম্। 

প্রীতয়ে যমরাজন্য ঘমুনায়া বিশেষতঃ ॥ 

যদ্দি কনিষ্টাভগিনী হয়, তাহ! হইলে 'ভাতন্তবাগ্র-জাচাহং ন! 

ঝলিয়! 'ভ্রাতস্তবান্্জাতাহ্ধ বলিবে। ভ্রাতাঁরও ভগিনাকে কিছু দিতে 

কয়। 

এই দিনে যমুনা দেবী কাহার নিজ ভ্রাত! যযকে ভে।জন করাইয়- 

ছিলেন | ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতা এবং ভগিনীর পুনর্ভোজজন ও অধ্যয়ন 

শাস্স্রনিষিদ্ধ | যদি ভ্রাভৃদ্ধিতীয়াঁর পূজা] করিতে হয়, তাহা হইলে ভোজনের 

পূর্বে ভ্রাহা] নিজে তাহা কাঁখবে কিং ব্রাহ্মণ ছারা করাইবে। স্থল 

করিবার সময় “শ্বরঙ্গণকাষে! যমাদিপুজনমহৎ করিষো? | অনন্তর “৪ 

যমায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া পাগাদি ছার পুভান্ছে অর্ঘ্য লইয়া 'এষোহর্ঘ্যঃ, 

( সামবেদী ও খণ্বেদীর| ইদমর্ঘাৎ ) বলিঘা নির লথিত মন খলিমে। 

(৩ ) এহ্যেহি মার্তগুজ-পাশহন্ত, যমান্থ কালো ধবামণেশ । 

ভরাতৃদ্বিতীয়! কত-দেখপুজাৎ গুহাণ চার্ঘযং ভগবহমণ্তে ॥ 

অনস্তর 'গ যমায় নম£' বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। 

প্রণাম 

(৩) ধর্শরাজ নমস্ত্ভাৎ নমস্তে যমুনাগ্রজ | 

পাহি মাং কিন্কৈঃ সাদধং সুর্ধাপৃত্র নঘোহস্ব তে ॥ 
তারপর চিত্রগুপ্তকে “চিত্রগুপ্রায় নমঃ”, যমদুতকে 'যমদুতেভ্যো। নমঃ 

ও বমুনাকে 'যমুনারৈ নম: বপিয় পূজা করিবে। 

যক্সুনার প্রণাম 

(৬১ ষমস্বসন মস্তেতস্ত যমুনে লোকপুজিতে । 
বরদ। ভব মে নিত্যৎ শুধ্যপুত্রি নমোংস্ক ডে 
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5ভ্ডাজ্যদ্বান বিশ্বি 

যাহাতে একজন ত্রাঙ্গণের তৃপ্তির সহিত ভোজন হুইতে পারৈ মেই 

পরিমাণে একটা ভোজ্য প্রস্তুত করিবে, তৎপরে ভোজ্য অচ্চনাপুর্বক 

বাহার যে কামনা! থাকে, সেই কামনা উচ্চাপণ কথিয়া মাস, তিথির 

উংল্লথপূর্বক ত্রাঙ্গণকে ভোজ্য দান করিবে ও তৎপরে দক্ষিণ! দিবে। 

আমিব ভ্রব্য 

মতস্ত ও মাংস এই দুইটাই প্রধান আমিষ । আবার পাণ, রাঙ্গানটে, 

গৌড়ানেবু ও দগ্চবস্থ আমিষের যধ্যে গণা হয়। 

পাণের বৌটা খাইলে পীড়।, শির! খাইলে বুদ্ধিনাণ ও অগ্রভাগ 
খাইলে পাপ হয়, এবং শক্ষ পাণ খাইলে আয়ুঃক্ষয় হয়। 

প্রাস্মশ্চিত্ত বিশে 

পূর্বজন্নার্জিত ও ইশুকালাজ্জিত দ্রদন্মাদির পাপক্ষয় জন্য গ্রায়শ্চিনত 

করা আবশ্তক। পাপক্ষয়ে স্বাস্থ্যোন্নতি ও সংসাবের নিক উন্নতি 

প্রভৃতি হইয়া থাকে । প্রাযশ্চিন্তকারী পূর্বদিনে যস্তক-মুণ্ডন প্রভৃতি 

ক্ষৌরকণ্্ম করিয়া উপবাস করিয়া পাকিবে। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ববদিনে 
সন্ধার সময় ঘৃত-প্রাশ করিতে হয় এবং এ দিন কর্মজনিত পাপক্ষয়ার্থে 

প্রায়শ্চিত্ের ব্বস্থাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট হইতে আনিয়। রাখিবে। 

প্রায়শ্চিন্তদিবসে বথানিরমে প্রায়শ্চিন্তে করিয়া গোগ্রাস দান ও পার্বণ 

শাদ্ধ করিতে হইবে। প্রারশ্চিন্ে স্ত্রীলোকের মস্তকমুণ্ডন ও পার্বণ 
শ্রান্ধা করিতে নাই। বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে মস্তক মুগডন 
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বিধেয। অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই। 

প্রায়শ্চিত্তে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অস্তকে অর্থাৎ পুত্র কিংবা 

সপিগ্ড জ্ঞাতিকে শাস্ত্ানুষায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারা যায়। 

প্রায়শ্চিত্তে খেনুদান করিতে অক্ষম হইলে তাহার বথাশান্ত্র মূল্য অথবা 

কড়ি, তাঅ, রৌপ্য বা কাঞ্চন দান করিলেও চলিতে পারে | 

বিবাদ জক্মলাভ কবর? 

মৌকর্দমা প্রভৃতি অশাস্তি উপস্থিত হুইলে বগলামুখী স্তব 

(স্তবমাল। দেখ ) পাঠ করিতে হয়। 

 কর্তব্যেইন্মিন শ্রীবগলামুখীস্তবপাঠকর্ম্মণি ইত্যাদি পাঠ করিয়া! 

্বস্তিবাচন সমাঁপনান্তে সন্কল্প করিবে। যথা-_-বিষুরবে। তৎসদদ্'..অমুক- 

গোত্র; স্ীমমুকদেবশর্্। বিপক্ষেণ সহ বিবাদে জয়লাভকাম: রুদ্রধামলোক্ত- 

প্রীবগলামুখীস্তবপাঠকর্্মাহং করিষ্যে। অপস্তর বগলামুখী দেবীর পুজা 

করিয়া ভ্তবপাঠপূর্ববক দক্ষিণা প্রদান করিবে । বগলামুখী দেবী পীতপুষ্পে 

( হল্দে ফুলে ) অতীব প্রীতা হন। 

আপদড্রদ্ধার 

আপদ্ উদ্ধারের জন্য সন্কল্পপূর্ব্বক বটুকতৈরব, দুর্গা্টক ও সঙ্কটাস্তব 

( স্তবমালা দেখ ) পাঠ করিবার পর দক্ষিণা প্রদান করিবে। 

কল্মাক্ষতম প্রতিনিশি 

ফোনরূপ বিদ্ব উপস্থিত হইলে, পূর্বাস্ত্ে পবিত্র অবস্থায় প্রতিনিধি 

নিয়োগ করিবে। পুজ্র ও সহোদর ভ্রাতাই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি । 

জ্াতিগণ প্রতি'নধি হইতে পারে, যদি ইহার্দিগের মধ্য হইতে 

প্রতিনিধি সংগৃহীত না হয়, তাহা হইলে জামাতা, ভাঁগিনেয়, পুরোহিত 
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কিংবা! ব্রাঙ্ণকে প্রতিনিধি করিয়। কাধ্য সমাপন করাইবে । অশুদ্ধ 

অবস্থায় প্রতিনিধি হইতে পারে না। 

কর্মাক্ষমে যেরূপ প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ 

ড্রব্যাদির অভাব হইলেও প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে। যথা-মধর 

অভাবে ইক্ষুগুড়, কুশের অভাবে কেশে, ঘ্বতের অভাবে কোন কোন 
পুজায় তিল তৈল, সকল পুণ্পের অভাবে দুর্বা, তণ্ডুল ও জল, সর্বদ্রবোর 

অভাবে যব, এবং সকল বাছেব অভাবে ঘণ্টাই প্রতিনিধি হুইয়া থাকে। 

যখন প্রতিনিধি দ্রব্যের নিবেদন করা হয়, তখন মুল দ্রব্যেরই নাম 
উল্লেখ করিতে হয়। 

সপভস্ব নিশ্বারণ 

নিয্নলিখিত মন্ত্রগুলির পাঠে সর্পভয় দূর হয় । 

অপিতঞ্চা হিমস্তঞ্চ স্থনীথৎ বাপি যঃ স্মরেৎ। 

দ্রিবা বা যদ্দি বা রাত্রৌ নান সর্পভয়ং ভবেৎ ॥ 
যো জরৎকারুণ! জাতো৷ জরৎকারো মহাযশাঃ | 

আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোহ্ভ্যরক্ষত। 

তৎ ম্মরস্তৎ মহাভাগ। ন মাং হিংসিতুমহথ ॥ 

সর্পাপনর্প ভদ্রৎ তে দূরৎ গচ্ছ মহাবিষ । 

জনমেজয়স্ট যক্দ্াস্ত আস্তীকবচনৎ ম্মর ॥ 

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 



চতর্থ অধ্যার 

প্ুজান্বিধ্ি 

্রা্ষণগণের বিষণ ও শিবপুজা অবস্ত কর্তব্য। প্রাতসন্ধ্যা ও তর্পণা, 

ধিকারী তর্পণ পর্য্যন্ত শেষ করিবার পর বিষ্ণু, ও শিবপৃজা করিবেন। 

[শাহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহারা শিবপুক্জা করিবার পর গুরু ও শিজ 

নিজ ইষ্ট দেব-দেবীর পুজা কবিবেন। নারায়ণ বা বাণেশ্বর কিংবা 

প্রতিষ্ঠিত শিধলিঙ্গের উপর স্ব স্ব ইষ্টদেব-দেবীর পুজা করা চলিতে 

পারে। যদ্দি শিব ন| পাওয়া! ধায়, তাহা হইলে বিঝুর উপর শিৰ প্রস্তুতি 

সকল দেব-দেবীর পুজা করিবে। ধাহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহারা 

যদি পাথিব (মুত্তিকা গঠিত ) শিব সংগ্রহ কছিতে ন। পারেন, তাহা 

হইলে বাণেশ্বরের কিংবা বিষ্ণুর উপর শিবপুজা করিবেন। 

পুজ। কার্যে সর্বাগ্রে ভূতশ্ুদ্ধি না করিয়া অন্ত কোন পৃজায় অধিকার 

হয় না, বা পুজ! জন্ত কোন ফললাত হয় না। যে সকল দেব-দেবীর 

স্বাপিত মৃত্তি, ঘট বা পট থাকে, দেই সকল দেবতার অর্চনা করিতে 

হইলে তত্তৎ মৃদ্তি প্রভৃতির উর পুজা করিবে। প্রতিমা, ঘট, পট, যন্ত্র 
শালগ্রাম প্রভৃতি ন৷ থাকিলে জলের উপর সকল দেব-দেবীর পুজা করা 

চলিতে পারে । প্রতিষ্ঠিত ঘটাদি ও নারায়ণ পুজা! করিবার সযয় আবাহন 

করিবার আবশ্তক হয় না । পাথিব শিবলিঙ্গের উপর শিবপুজ। ভিন্ন অন্ত 

কোন দেবদেবীর পুজা করা শান্ত্রবিরুদ্ধ। শিবপৃজা উত্তরা ভিনুখে 

এবং অন্তান্ত দেব-দেবীর পুজা পূর্ব ও উত্তরমুখে বপিয়া করা থাইতে 

পারে। 
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স্্রীদেবঙার পুক্া করিবার সময় তুঁললী ব্যবহার করিবে না। 
শিবকে কেবল তিনটা তুলসী দিয়! পুজা! কা যাইতে পারে, গণেশপজায় 

তুলসী এবং হুর্য,দেবের পুজায় শিল্ষপত্র ব্যবহার করিবে না। পযুধিত 
বাবাসিফুলে কোন পুক্জা চলে না। নারায়ণপুজায় রক্তপুষ্প বা! যন্ত্রপুষ্প 

ব্যবহার করা শান্ত্রবিরুদ্ধ। নিত্য-কর্তৃব্য পুজার পুষ্পাদি না থাকিলে 
কেবল জল দিয় পৃ্গা করিলেও পুদ্ধা সিদ্ধ হইবে। 

সকল প্রকার নিত্য দেব-দেবীর পুজা যাঁদ পূর্বে সম্তাবিত ন1 হয়, 

তাহা হইলে যখন সময় হইবে তখনই পুজা করিবে। অসময়ে পূজা 

করিলে ফলের কিছু ন্যুনত্তা হয় বটে, কিন্তু সেজন্য অকরণ জন্য কোন 

দোষ হইবে ন!। 

উপনীত ত্রাঙ্মণ ব্যতীত 'প্রুতিমা ও শালগ্রাম পুজার অধিকার কাহারও 
নাই। স্ত্রী ওশুদ্রাদির শাগগ্রান পৃক্ষার কোন অধিকার নাই। তাহারা 
তাহাদের ইষ্টদেব-দেবীর পুজ1 পটে ঘটে মুষ্ঠিতে বা জলে »ম্পন্থ করিবে। 

যদিও পৃজার চতুঃঘষ্টি, যট্ত্রিংশৎ, অষ্টাদশ, যোঁড়শ, দশ, পঞ্চ 

প্রভৃতি ভেদে উপচার নির্দিষ্ আছে, কিন্তু যখন ঘেরূপ সম্ভব 

হইবে, তখন সেইরূপ উপচারে পুজা] কাঁরলেও শিদ্ধ হুইবে। কান উপ- 
চারের 'অভাব হইল বলিগ পূজায় গ্রত্যবার হচবে এরূপ মনে করিবে না। 

আমন :__কাষ্টাসনে বগিয়া পুজা করিতে নাই । কুশালন, ব্যাত্রচর্শ, 

কৃষ্কাজিন বা কম্বল আসন পু্জায় প্রশস্ত | পূজা করিতে বসিয়া সর্বাগ্রে 

গণেশ, কুর্যা, বিষু। শিব, ঢর্গাী, নবগ্রহ, দশদিকৃপাল এই সকল 

দেবদেবীর পুজা সমাপন করিবার পর হষ্টপূজা করিবে। যদ্বিও 

পঞ্চদেব্তার পুজার সময় শিবপুজা ও বিষুপুজ! নির্দি্ইট আছে, 

তাহা হইলেও যঙ্গলার্গী ব্যক্তিগণ পুনরায় পৃথকৃ ভাৰে 
শিব ও বিষুর পুজা করিবে, 1 করিলে নিত্য পুজার কোন ফল 
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হয় না। বিষুপৃজাদি করিবার সময় মধুপর্কে নারিকেলের জল দিবে না; 
নারিকেলের জল দেওয়া! কেবল বীরাচারীদের পুজায় বিধি আছে। 

বিষুর বা তাহার অবতারগণকে বিন্বপত্র প্রদান করিবে না। 

পুজার সাশারণ পদ্ধতি 

পুজ।র ক্রম-_পুজা করিতে হইলে অগ্রে আচমন, বিষুশ্রণ, গন্ধদি- 
আচিন।, নারায়ণার্দি অর্চনা, স্বস্তিবাঁচন, সঙ্কলল, জলগুদ্ধি, আসনগুদ্ধি, 

গুরুপড়ক্তি প্রণাম, করশুদ্ধি, পুষ্পন্ুদ্ধি, ভূতাঁপসারণ, দিগ্ন্ধন, তৃঁতপ্টদ্ধি, 

গ্যাল, প্রাণায়াম ও মানসপুঙগাদি, গণেশাদি পঞ্চদেবতা [ গণেশ, 

সৃয্য, বিষণ, শিব, দুর্গ] ], নবগ্রহ, দশপিকৃপাল, সর্বদেবদেবীর ও পীঠপৃজা 

( গন্ধপুষ্পধ্ধারা বা পঞ্চোপচারে পুঁজ) করিয়া পুনধাণান আবাহন 

ও প্রধান পুজা কর্তব্য। একাসনে বসিগ্না অনেকগুলি দেবদেবীর 
পুজা করিভে হইলে আচমনার্দি ও পঞ্চদেবতাদির পুজা একবার 

করিলেই চলিবে । নারায়ণাদি নিত্যপূজায় অনেকেই হ্যাসাি করেন না 

এবং সংকল্প করিবার আবন্তক নাই । সকল সম্প্রদায়েরই প্রথমে শিবপুজ' 

কর্তীবা। 

একটা প্রদীপ জালিয় শুদ্ধ আসনে পূর্বাভিমুখে বসিয়া_-ও তদ্বিষেগঃ 

গরমৎ পদৎ সদা পত্যস্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। এই মন্ত্র বলিয়া 
আচমনের নিয়মান্ুসারে আচমন করিবে । অনস্তর একটা অর্থা সাজাইয়। 

কুশীর মধ্যে জল সহ পরী অর্থ্যটী গ্রহণ করিয়া ছুই হাতে শ্রী কুশীটাকে 

ধরিয়া-_এযোহর্থঃ ও নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষুটতেজসে। 

জগৎসবিত্রে হুচয়ে, স্বিত্রে কর্মনায়িনে ॥ নমো ভগবতে ল্টসু্্য।য় নমঃ ॥ 

এই প্রকারে একটা স্ুধ্যার্ঘ্য দিয়া "ওত জবাকুহুমসঙ্কাশং কাশ্ঠপেরং 
মহাভ্যুতিম্” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়! সুয্যদ্দেবকে প্রণাম করিবে। 
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গন্ধাদির অঙ্না। 

কোন বোর পুঙ্গা না করিয়া দেবতাকে উতৎসগ করিতে নাই, 
করিলে তাহা অন্থরদিগের ভোগ্য হয়, দেবতার! উহ গ্রহণ করেন না। 

প্রথমে “বং এতেভ্যো। গন্ধার্দিভ্যো নমঃ তিনবার বলিয়া গন্ধাদির উপর 

তিনবার জলের ছিটা দিয়া পরে গন্ধপুষ্প লইয়া “এতে গন্ধপুম্পে ও 
এতেডে) গন্ধাদিভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুশ্পে ও এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নয, 

এতে গন্ধপু্পে গু এতৎত্ন্প্রদদানেভা: পুজনীরদেবতান্ো নম:” বলিয়া এক 

একটি গন্ধপুণ্প প্রঞ্ষেপ করিবে। 

নাব্রায়ণাদির অর্চনা 

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটা গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করত নার'়ণাদির 

অর্চনা কর! কর্তব্য, যথ। এতে গন্ধপুষ্পে গু নারায়ণায় নমঃ, এতে গদ্ধপুম্পে 

ও শ্রীগুংবে নমঃ, এতে গন্ধপুম্পে গু আদিত্যা্দিনবগ্রহেতভো! নষ:, এতে 

গন্ধপুষ্পে ও ব্রাঙ্মণেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুণ্পে ও ইল্্রাদিদ শদিকৃপালেভ্যে 

নমঃ, এতে গন্ধপুণ্পে ও সর্বেভ্যো দেবেভা! শমঃ, এতে শন্ধপুপে ও 

সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ | 

আস্তি্াচন 

তৎপরে চন্দনমিশ্রিত কিছু চাউল হাতে লইয়া নিমুলিখিত মন্ত্র বপিয়! 

স্বস্তিবাচন করিবে। 

“ও কর্তব্যেহশ্মিন অমুককর্্মণি পুণ্যাহং ভবস্তো ক্রবন্ত" এই মন্ত্র 
তিনবার বলিয়া যজমান ব্রাঙ্গণদ্ধার। (পুরোহিতাদির দ্বারা) “ও 

পুণ্যাহং+ এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া তগডুল ছড়াইবে। অন্ত ব্রাহ্মণের 
ক্সভাবে কর্্বকর্তী ব্রাঙ্ষণ হইলে প্পুণ্যাহং ইত্যাদি মন্ত্র স্বয়ং 
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পাঠ করিবেন। পুনরায় আতপতগুল লইয়া “ও কর্তব্যেংন্মিন অমুক- 

কর্মণি খদ্ধিং ভবতো ক্রবন্ত”” তিনবার বলিয়া! প্রক্ূপ ব্রাক্গণদ্ধারা “৩ 

খদ্ধয তাং” এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া তগুল ছড়াইবে। পরে “ও 

কর্তবে হস্থিন অমুককর্মণি স্বস্তি ভবস্তো ক্রবন্থ” তিনবার বলিয়া ব্রাঙ্গণ 

দ্বারা “ও স্বস্তি” এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া আতপতওল ছড়াইবে। 
ইচ্ছা যজুর্বেদীদিগের পক্ষে । পর্ধেদী 'ও সামবেদী ব্রাহ্মণগণ প্রথষে 
পপ্ঠণযা৮ৎ... কবজ” পরে “স্বস্তি ১১১১. ক্রবস্থঃ” ততৎপরে এখছ্িং... .. ক্রুবন্ত”ঃ 

এইরূপ ক্রমে বলিবেন । পরে যজ্ঞমান ব্রতী ব্রাঞ্ণদিগের সহিত (অভাবে 

একাবী ) স্বস্তি স্থক্তাদি যন্ত্র পাঠ করিবেন। 

সামবেদী স্বস্তিত্মক্ত 

ও সোমৎ রাজানং বরুণমগ্রিমন্বীরভামহে | আদিত্য বিষুত্ সুর্যযং 

ব্রহ্মাণধ বৃহস্পতিম্ ॥ 

হাদী অ্বত্তিত্ত্ত 

ও স্বস্তিনো মিমীতামশ্থিনা ভগঃ, সন্তি দেখ্যদিতিরণর্বণ: । স্বস্তি পৃষা 

অন্থরো দধাভু ন:, স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সচেতন! ॥ 

ওঁ স্বস্তয়ে বাযুমুপত্রবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনন্ত যম্পতিঃ| বুহস্পতিং 

সর্বগণৎ স্বন্ুয়ে, স্বস্তয়ে আদিতাযাসো ভবস্ত নঃ ॥ 

শু বিশ্বেদেব। নো অদ্য স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো। বস্থরগ্িঃ স্বস্তয়ে । দেবা 

অবস্ত ভব: স্বস্তয়ে, স্বপ্তি নো রঃ পাত্বংহস্ঃ ॥ 

ও স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি । 

স্বস্তি ন ইন্্রশ্চাগ্সিশ্চ, স্বস্তিনো অদিতে কৃষি ॥ 

ও স্বস্তি পন্থামন্ুচরেম, স্ুর্যযাচন্দ্রমসাবিব | 

পুন্দ দত! স্রতা, জানত সঙ্গমে মহি ॥ 
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ও স্বস্তায়নং তাক্ষ ;মরিষ্টনেমিং, মহদ্ুতৎ বারসং দেবতানাম। অন্রক্ধ- 
মিজ্নখৎ মহৎলু, বৃহদ্যশে] নাঁবমবা রুহেম ॥ 

৩ অংহে মুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ৎ মনসা চ তাক্ষ/ম্। প্রধত- 

প:ণিঃ শবণং প্রণদ্যে, শ্বস্তিসগ্বাধেঘভয়ৎ নে অস্ত্র ॥ 

যজুঢেহদী স্বত্তিস্ত্ত 

গু গণানাং ত্বা গণপতিৎ হবাঁমতে | প্রিয়াণাং তা প্রিরপতিং হবামছে। 

নিধীনাৎ ত্বা নিধিপতিং ভবাষহে । বসো মম। 

পরে সর্বেদী শ্রাঙ্মণই এই মন্ধ পাঠ করিতেন। 

ও স্বস্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পুন! বিশ্ববেদাঃ। স্বপ্তি নস্তাক্ষো 

অরিষ্ঠনেমিঃ, স্বস্তিনো বৃহস্পতিদধাঠ॥ গু স্বস্তি ও সন্তি গু শবস্তি॥ 

এইরূপে সকলে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্র বলিয়া হস্তশ্থিত এ চন্দন মিশ্রিভ 

চাউল তাত্রপাত্রে তিনবার ফেলিয়। কৃঠাঞ্জলিপুর্বক পাঠ কবিবে। 

ও হর্যযঃ সোমে। যম কাল: সন্ধো ভূতানাহঃ ক্ষপা । 

পবনে! দিকৃপতিহূ মিরা কাঁশং খচরামর £ ॥ 

ব্রাহ্মং শাসনদাস্থায় কল্পধবমিহ সন্গিধিম্। 

ও তংসং অয়মারস্তঃ শুভায় ভতবতু ॥ 

সকল বেদীয় ব্রাঙ্মণই কেবল গু "স্বস্তি ন ইন্ছে। বুদ্ধশ্রবাঃ' এই স্বস্তিকর 

পাঠ করিলেও চলিবে 

শৃচ্দ্রর স্বম্ভিবাচন 

নমঃ কর্তব্যেহশ্মিন অমুকপূজাকর্শণি স্বস্তি ভবস্তো ক্রবস্ত (৩বার 

বলিবে ), পুরোহিত নম: সৃস্তি শ্বন্তি স্বস্তি বলিবেন। অনন্তর পুরোঠিত 
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ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্বন্তিক্ত পাঠ করিয়া আতপতগুল নিক্ষেপ 

করিবেন। স্ত্রী ও শুদ্র স্বস্তি-সুক্ত মন্ত্র পাঠ না করিয়া নমঃ নমঃ 

বলিবেন। 

সন্কল্পবিশ্ি 
তদনমধর উত্তরমুপ হইয়া দক্ষিণজান্ ভূমিতে স্পর্শ করাইয়! কুশ-তিল 

ফল-পুষ্পনহ গপপূর্ণ তামপাত্র বামহস্তে গ্রণপুর্বক দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন 

করিয়। সঙ্চল্ল করিবে । সন্কল্প করিতে হরীতকীই প্রশস্ত, তদভাবে বস্ত। 

দিবে, |কস্থ সুপারি কদাচ দিবে না। জলাশয়, উপবন কৃপপ্রতিষ্ট। 

কালে পু্বমুখ হইয়। সঙ্কল্প করিবে। যথা_-“বিষ্ণরোম্ তৎসদদ্য অমুকে 

মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিতৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকদেবশর্শী অমুকফল- 

প্রাপ্তিকাম; (শ্রীবিষুপ্রাতিকামো ঝা) অমুককর্ (ব্রতৎ বা পৃজনং 

ইত্যাদি কর্ের উল্লেখ করিবে) অহং করিয্যে।” (বলা বাহুল্য ষে 

“অমুক” এই কথা হ্থুলে নিজ নাম প্রভৃতি উল্লেখ করিবেন, কৃষ্ণ বা 

গুকে পক্ষে পঞ্চম্যান্তিথৌ এইরূপ ঝলিবেন। আর পরার্থে সঙ্কক্প করিতে 
হইলে এইবূপ হইবে; উদণাহুরণ__যেখানে কাশ্ঠপগোত্রশ্রীরমানাথদেব, 

শর্মা পুরোহিত আর যজমান বাতস্তগোত্রশ্রীকালীপদদেবশন্মী সেখানে 

পুরোহিত বিষ্চুরোম্...অমুকতিথৌ কাশ্তপগোত্রঃ শ্রীরমানাথদেবশর্্া 

বাত্হুগোত্রন্ত অমুকফলপ্রাপ্তিকাষন্য শ্রীকালীপদদেবশশ্মণঃ...কর্ষ্যামি” 

এই রূপ বপিবে)। এই নিয়মে সঙ্কল্প করিয়া পাত্রস্থ জলের কিঞ্চৎং 

ঈশানকোণে ভূমিতে ফেলিয়। ম্বশীথোক্ত সুক্ত পাঠ করিবেন। সঙ্কলগ 

আু বথ। -." 

সামঢবদীয় সংকল্পস্ত্ু 

ও দেবে। বো ভ্রবিণোদ্ধাঃ, পুর্ণাং বিঝষ্ট্যাসিচম্ | উদ্বা সিঞ্ধ্বমুপ ব! 

পৃধ্ব-মাদিদ্বো দেব ওহতে ॥ 
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ষজুর্বেেদিয় সংকল্পসৃক্ত 

ও বজ্জা গ্রতো দূরমুদেতি দৈবং, তু ন্প্তসা তখৈবৈতি। দুরং গমং 
জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকধ তন্মে মনঃ শিবসন্বল্পমন্ত ॥ 

খগচ০্বদীস্ন সংকল্পস্ক্ত 

ও যা গুঙগধর্যা লিনীবালী, যা রাকা! যা সরন্বতী। ইজ্জানীমহব উভয়ে 
বরুণানীং স্বস্তয়ে । 

পরে-_'সঙ্কল্িতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্ত এই বলিয়। আবশ্তক থাকিলে 

ঘট স্থাপনা করিবে । নারার়ণার্দি নিতাপৃজায় ঘটস্থাপন, শ্বস্তিবাচন ও 

সংকল্পের আবশ্তক নাই। 

সলামান্যাধ্য 

মাটিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্গিত করিয়া তাহার উপর একটা গোলাকার 

এবং তাহার উপরেই একটা চতুক্ষোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া চন্দন মিশ্রিত 

তুল হস্তে লইয়! “গু আধারশক্তয়ে নম:, গু অনস্তায় নম:. ও পৃথিব্যৈ 

লমঃ, গু কুম্মায় নমঃ? এই সকল মন্ত্রে অর্চনা করিয়া “ফট” এহ মন্ত্র বলিয়! 

কোশ'! প্রক্ষালনপুর্বক তাঙ্ার উপর রাখিবে । অনস্থর “৩ এই মন্ত্র 

বলিতে বলিতে তিনবার জল দিয়া কোশ পূর্ণ করিবে। অতঃপর কোশার 

অগ্রাগে একটা অর্ধ স্থাপন করিয়া “গু মং বঙ্িমগুলায় দশকলাব্মুনে নমঃ, 

অং অর্কমগুলায় ছাদশকল'ত্মনে নমঃ, উৎ সোমমগ্ডলায় যোড়শকলাত্মনে 

নম, এই সকল মন্ত্র বলিতে বলিতে গদ্ধপুষ্প দিয়া অন্কুশ মুদ্রা দ্বার! 

নিয্নলিখিত মন্ত্রে জল শুদ্ধ করিবে-__ 

ওঁ গঙ্গে চ ধযমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। 
নর্খ্দদে সিন্ধুকাবেরি জলেহন্মিন্ সন্নিধিৎ কুরু ॥ 
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এই মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিনা “৬”, এই মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিয়া 

বং মন্ত্র বলিয় ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া মত্হ্মুদ! দারা আচ্ছাদন করতঃ “৩ এই 

মন্ত্র অর্থ্যের উপর দশণার জপ করিবে। 

উপরণক্ত মন্ত্রে জলগুদ্ধি করিয়া] এবং সেই জল পুজার জন্ত যে সকল 

দ্রব্য আছে সেই লক্ল দ্রব্যের উপর ও নিজ মস্তকে লামান্ত পরিমাণে 

ছিটাইবে। 

আসন শুদ্ধি 

অতংপর স্গা্ধ একটা ফুল হাতে লইয়া__এতে গন্ধপুষ্পে গু ভ্রীং 

আধারশক্তি-কমলাঁধনায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া আসনের উপর ফুলটা 

নিক্ষেপ করি আমন স্পর্শ ক'রয়া_ 

আসনমন্তস্ত মেরুপৃষ্টগষি; সুতলৎ ছনঃ কুঁশ্খো দেৰতা আসনোপবেশনে 
বিনিয়োগ: । 

ও পৃথি তর! ধৃতা লোকা দেবি তব বিষুুনা ধৃতা। 

তবঞ্চ ধারয় মা নিত্যৎ পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥ 

এই মন্ত্র পাঠ করিবে পরে করযোড়ে (বামে) ও গুরুভো! নমঃ, 

শু পরমগ্রুভো। নমঃ, ও পরাপরগুরূভেযা নমঃ, গু পরমেন্তিগুরুভ্যো 

নমঃ, (দক্ষিণে) ও গণেশায় নমঃ (উদ্ধে)ট ও ব্রক্ষণে 

নমঃ, (আধঃ) গু অনন্তায় নমঃ, (মধ্যে) ও অমুকদেবতায়ৈ নমঃ 

বলিবে। 

করশুদ্ছি 

গন্ধ পুষ্প লইয়। “উ্ং বং অস্তায় ফট্” এই মন্ত্রে ছুই হস্তে পেষণ 
করিয়া বাষে শিক্ষেপ পূর্বক গা জলের ছিট। দিতে হয়। 



বিশুদ্ধ আহ্রিক-কৃত্য ১৯১ 

পুজ্পশুদ্ধি 

পুষ্পপাত্রস্থিত পুষ্পসকলের উপর হাত রাখিয়! নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ 

করিয়া পুষ্পশুদ্ধি করিবে। 

ও পুণম্পে পুম্পে মহাকস্পে স্থপুণ্পে পুষ্পসন্তবে ॥ 

পুষ্প প্রচয়াব্কীর্পে হ ফট স্বাহা ॥ 

দ্বারঢ্দন্বভাদি পুজা 
গন্ধপুষ্প লইদ! এতে গচ্ধপুণ্পে গু ছ্বারদেবতাভ্! নমঃ, এই মন্ত্রে 

পুর্জাগুহের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিবে | পরে এতে গন্ধপুষ্পে ও ব্রহ্ধণে 

নমঃ, এতে গদ্ধপুষ্পে গু বাস্তৃপুক্ষায় নম:। এই বলিয়া পূজা করিবে। 

ভুতাপসারণ ও দিপ্ন্ষন 
প্রথমে একটা পুষ্প লহয়! এতে গন্ধপুশ্পে গু ভূতাদিভ্যো নম, “এষ 

মাষভক্তবলিঃ গু ভূতাদিভো। নমঃ” এই মন্ত্রে মাষফভক্তবলি নিবেদন করিয়া 

“ও ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচা” যে বসন্তাত্র ভূতলে। তে গৃত্স্ত ময় দতে। 

বলিরেষ প্রসাধিত: ॥ পুজিতা গন্ধপুষ্পান্টে-ব'লিভিন্তপিতাস্তথা | দেশা- 

দশ্মাদবিনি-্যত্য পুজাৎ পহ্থন্ত মত্কৃতাম। এই মন্ত্র পাঠ করতঃ 

শ্বেতদর্ষপ গ্রহণ করিয়৷ ও বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীস্বপাঃ। 

অপসর্পস্ত তে সর্কে নারসিংহেন (চগ্ডিকান্্রেণ ) তাড়িতাঃ। ও বিনায়কা 

বিস্করা মহোগ্রা জ্ঞরিষো যে পিশিতাশনাশ্চ । সিদ্ধার্থ কৈবক্্রসমানকল্লৈ- 

ময়! নিরন্তা বিদিশঃ প্রয়ান্ত॥'” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দশদিকে শ্বেতসর্যপ 

ছড়াইবে। পরে ভূমিতে তিনবার বামপদ্দের গোড়ালীর আঘাত 

করিয়। “ফট” মন্ত্রে স্তকের উপর টিনবাঁর করতালি দ্িবে এবং দশদিকে 

তুঠি দিয়] দিথদ্ধন করিবে। 
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সংচঢক্ষণপে ভুভাপসারণ ও দিপন্ধন 
শ্বেতসর্ষপ লইয়া শু অপসপন্ত তে ভূতা যে ভৃতা ভুঁবি সংস্থিতাঃ। 

বে তৃত। বিত্র-কর্তারস্তে নশ্স্ত শিবাজ্জয়।॥ এই মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে 

চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিবে, পরে ভূমিতে তিনবার পদ্দাঘাত করিয়া ও 

মন্তকের উপর তিনবার “ফট্” মন্ত্রে করতালি দিয়া ভূতাপসারণ ও তুঁড়ি 

দ্বারা দশদিক বন্ধন করিতে হয়। 

ভূত শুদ্ধি 

“রং মন্ত্রে আপনার চঠদিকে জলধারা দিয়া আপনাকে 

বক্ষপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ভাবনা করিবে, পরে নিবিষ্টচিত্তে 

এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়_-১।--৩ মূলশঙ্গাটাচ্ছিরঃ স্থযুম্ণাপথেন 

ভ্রীবশিবং পরম-শিবপদে যোজয়ামি স্বাহী। ১। ও যং লিঙ্গশরীরং 

শোষয় শোষয় শ্বাহা। ২। ও রংসঙ্কোচখরীরং দহ দহ স্বাছ]। 

ও" পন্নমশিব জুমুম্ণাপথেন মৃলশূঙ্গাটমুল্লসোল্লস জল জল প্রজ্বল প্রজ্জল সোইহৎ 

হংলঃ শ্বাহা। 

ধওবিষরক সংচক্ষপ ভঁ$তশুদ্ধি 

স্বকীয়-হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণান্জৎ। ভৃতশ্ুদ্ধিরিয়ং প্রোক্তা 

সব্বাগমধিশারদৈঃ॥ নিজ হৃদয়ে ্ীকষ্জদেবের চরপাধুজ ধ্যান করিলেই 

ভৃতশুদ্ধি হর। 

প্রকারাভ্ডচর ভভূতশুদ্ধি 

( তত্ত্রমতে পুজায় ) “ও ধর্মবকন্দসমুডূতং জ্ঞাননালং সুশোভনম্ । 

বশবর্যযাষ্ট৪ লোপেতৎ পরবৈপাগ্যকর্ণিকম্ ॥ স্বীয়হৎ্কমলৎ ধ্যায়ে প্রণথেন 
প্রকাশিতম। কৃত্বা তংবণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকানিভম্॥ জীবাত্মানং 
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হদ্দি ধ্যাত্বা মূলে নংচিন্ত্য কুস্তলীম্। ন্ুযুন্নাবস্মনাত্মানৎ পরমাত্মনি 
যোজয়েৎ | 

মাতৃকান্াস 

অস্ত মাতৃকামন্্র্ত ত্রদ্ষধিরগায়ত্রীচ্ছন্দো! মাতৃকাসরশ্বতী দেবতা হলো! 

বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্তাসে বিনিয়োগঃ | শিরপসি- ও ত্রহ্মণে 

ধষয়ে নমঃ, মুখেও গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হদ্ি--গু মাতৃকাসরস্বতো 

দেবতায়ৈ নমঃ, গুহো-৩ হল্ভ্যো বীজেভ্যো। নমঃ, পাদয়োঃ- ও 

স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ, সর্বাঙ্গে_ও অব্যক্তবীলকাঁয় নমঃ 

পরে করন্যাস অশ্বন্তাস ও প্রাণায়াম করিবে । করন্যাস ১২৯ পৃঃ 

৬ পং ও অঙ্গন্তাস ১২৫ পৃঃ ২৩ পং দেখ। প্রাণায়াম ১২৮ পৃঃ ১৭ পং 

ঘ্বেখ। তৎপরে ধ্যান, মানম পুজা, পঞ্চদেবতা পুঞ্জাদি করিয়৷ পুনর্বার 

ধ্যানান্তে যথাশক্তি পুজা প্রণামার্দ করিবে। 

পাখি শিবপুজ। 

মুদাহরণ ও গঠন 

“(নমঃ) হরায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া এক তোলা বা ছুই তোলা মৃত্তিকা 

গ্রহণ করিয়া, ' নমঃ) মহেশ্বরায় নমঃ, এই মন্ত্র বলিয়া অনুষ্ঠ পরিমিত 
শিবলিঙ্গ গঠন করি, মাথাটা সামা) টিপিয় দিদ্ধ| তাহার উপরে বজ্র 

অর্থাং একটা মাটির গু'ল স্থাপন করিয়। কাসার পাত্রের উপর বিবপত্রের 
সোজ৷ মস্থণ পৃষ্ঠে শিব্টাকে বস।ইবে ' বিশ্বপত্রের মাঝের পাতাঁটা এবং 

পিনেটটা উত্তরদিকে থাকিবে। 
অপস্তর মুত্তিক বা শোধিত তন্ম কিংবা চনন দ্বারা, অভাবে জল দ্বার! 

৩ 
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লঙগাটে অদ্ধচন্দ্রাকতি ত্রিপুণ্ড, করিয়া এবং গলায় শোধিত রুদ্রাক্ষষালা ধারণ 

করিয়! শিবপূজ! করিবে। 

শিবপুজার পুষ্পাি আয়োজন করিয়া বসিবে। যদি কোনও দ্রব্যের 

অভাব হয়, তাহ। হইলে জল দিলেই চলিবে । শিবলিঙ্গ গড়া না হইলে 

জলেই পুজা করিবে। জলে পুজা করিলে মাবাহন ৪ বিসর্জন 
করিতে হইবে ন। 

অনন্তর 'গ আত্মতত্বায় শ্বাহা, শু বিগ্ভাতত্বায় স্বাহা, গু শিবতত্বায় 

স্বাহ, এই তিনটী মন্ত্রে উত্তরাভিমুখে বসিয়। এবং এক একবার জল পান 

করিয়া আচমন করিবে । তৎপরে স্বন্ববেদোক্ত ন্বস্তিবাচন, হৃর্যযার্ঘয, 

অর্ধ স্থাপন, আসনগুদ্ধি ও পুষ্পশুদ্ধি প্রভৃতি আবশ্তকীয় 'অনুষ্ঠানা দি 

সম্পাদন করিয়! গণেশাদি দেবতার পৃজ। করিবে। 

সক্ষম ঠইলে খধ্যাদিহ্টাস, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস, হৌং মন্ত্র বলিয়া 

প্রাণায়ামও কব্তে পারা যার। 

প্রাভিষ্ঠ। 

গন্ধ মিশ্রিত তুল, দুর্বা ও পুষ্প শিবলিঙ্গের মন্তকের উপর ধরিয়া এই 
মন্্ পাঠ করিবে। মন্ত্র, যথা 

'নম: শুলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব বলিয়া শিবের উপর এ তণুল, 

দুর্বা। ও পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। 

আব্াহন 

নমঃ পিণাকধূক ইহাগচ্ছ ইহাগঙ্ছ ; ইহ তিষ্ঠ ইহ ভিষ্ঠ; ইহ সন্্ি- 

ধেহি; ইহ সঙ্গিরুধ্যস্ব ; অত্রাধিষ্ঠান, কুরু, মম পুজাৎ গৃহ'ণ, এই মন্থ 



বিশুদ্ধ আহ্নিকষ্কুত্য ১৯৫ 

বলিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবে। (মুদ্রাপ্রকরণ 

দষ্টব্য )। 

সপন 

ইদ্দং স্ানীয়জলং নমঃ পশ্থপতয়ে নমঃ” এই মন্ত্র বলিয়া শিবলিঙ্গের 

উপর জল দিয়া এবং 'নমঃ বজায় কট” এই মন্ত্র বলিয়া বজ্টী নামাইয়। 

পিনেটের উপর রাখিবে। 

পঞ্চঢদবভার পুজা 

গণেশ--এষ গন্ধঃ নমঃ গণেশাম় নমঃ বলিয়া শিবের উপর দিবে। 

এত পুষ্পং নমঃ গণেশ।য় নম:, এষ ধূপঃ নমঃ গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ নম: 

গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেস্ং নমঃ গণেশায় নমঃ । নমঃ গণেশাযঘ় নমঃ 

বলিয়। প্রণাম করিবে। 

এই প্রকার পঞ্চেপচারে পূজা! করিতে অসমর্থ হইলে “এতে গন্ধপুশ্পে 

নম: গণেশায় নমঃ” বলিয়া কেবল গন্ধপুষ্পে পুঙ্গা করিলে চলিতে পাবে। 

সথধ্যাদি দেবতাগণের পক্ষেও এই প্রকার। 

সূর্য্য - এষ গন্ধঃ নমঃ শ্রীন্য্যায় নষঃ | পরে গণেশের পুজান্র স্ায় । 
অতঃপর অর্ধ্য হস্তে লইয়া ইদমর্থ্যৎ ( যজুর্বেদী পক্ষে এষোহর্ঘঃ ) নম: 

এহি সুয্য সহম্বাংশো, তেজোরাশে জগংপতে । 'মনুকম্পয় মাং ভক্তং, 

গুহাণার্ঘ্ং দিবাকর ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিবলিঙ্গের মস্তকে 

দিবে। 

বিষু--এষ গন্ধঃ নমঃ বিষ্কবে নম: | তারপর গণেশের পুজার স্তায়। 
শিব-_এষ গন্ধঃ নমঃ শিবায় নম: | পরে গণেশের পুজার হ্যায় । 

দর্গী_-এষ গন্ধ: নমঃ ছূর্গায়ৈ নয: । তারপর গণেশের পৃজ্জার স্তাঁয় । 

অনস্তর এয গন্ধঃ হ্্য্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ নমঃ ইত্যাদি । এম গন্ধঃ ইন্জ্রাদি- 
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দশদিকৃপালেভ্যঃ নমঃ ইত্যাদি । এষ গন্ধঃ নমঃ সর্বদেবতাভ্যো। নমঃ ইত্যাদি 

(গণেশের পুঞ্জার স্তায় ) এই মন্ত্র বলিয়াও পুজা করিবে । 

অতঃপর শিবলিঙগের মস্তকে "ও নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র ১০ বার জপ 

করিয়! অঙ্গন্যাস, করন্তা সপুর্ববক কুম্ধমুদ্রা দ্বারা পুষ্প বা বিশ্বপত্র লইয়! 

বুকের কাছে ধরিয়া '৭ই মন্ত্রে মনে মনে ধ্যান করিবে । ধ্যান মন্ত্র, যথ।-_ 

গু ধ্যায়েন্নিত্যৎ মহেশ রজতগিরিনিভৎ চারুচন্্রাবতৎসম্ । 

রত্নাকল্পোক্জলাঙ্গৎ পরশ্ত-মূগ বরাভীতিতস্তৎ প্রসন্বম্। 

পদ্মা্ীনং সমস্তাঁৎ স্ততমমরগণৈবাদ্ররুত্তিৎ বসানং, 

বিশ্বাগ্ং বিশ্ববীজৎ নিখিলভয়হরৎ পঞ্চবক্ত « ত্রিনেত্রম্ ॥ 

এই ধান মন্ত্র পাঠান্ডথে পুষ্পটী নিজ মন্ডকে দিয়! মানস পুজ। করিবে 
( অর্থাৎ তাহাকে হ্ৃৎপনে বসাইয়। তাহার চরণে দেহ মন প্রাণ ইন্জিয় 

সমস্তই মনে মনে অর্পণ করিবে )। পুনর্ধার কুর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া 

প্ররূপ ধ্যান করিয়। পুষ্পটী নাপিকার নিকটে ধরিয়! হৃদয়স্থ দেবতা নিশ্বাস 

দ্বারা নির্গত হইয়া এ পুশ্পে অধিষ্ঠান করিলেন ভাবিয়৷ পুষ্পটা শিব- 
লিঙ্গের উপর রা'খিয়। পুজা করিবে । 

এতৎ পাগ্ভং ও নমঃ শিবায় নমঃ বলির! জল দিবে । «এই গুকীর সকল 

উপচার দিয়! পৃজা কবিতে হুয় । “এযোহর্ঘঃ, স্থলে সামবেদীরা “ইদমর্থৎ+ 
বলিবে। ইদং আচমনীয়জলং, ইং ম্নানীয়জলং, এষ গন্ধ, এতৎ সচন্দনপুষ্পৎ, 
এত সচন্দনবিব্বপত্র', এষ ধৃপঃ, এষ দীপঃ, এত সৌপকরণামান্ননৈবেদ্ধং 

ইদমাচমনীয়জলং, ইদং পানার্থজলং, এতৎ তাণন্ুলম্-_-ও নমঃ শিবায় নমঃ 

বলিয়া পুজ। করিবে । ( শিবের অর্থে বিদ্বপত্র ও বৌটার সহিত কাটালী 

কলা ও দওয়া যায় )। 
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০গীরী-পুজা 
অনস্তর গৌরীপীঠে (পিনেটের মূলে) এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ গৌর নমঃ 

বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া পুজা করিবে। 

অষ্টমুস্তিপুজা 
( পূর্ববিকে ) এতে গন্ধপুষ্পে ও সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ | 

( ঈশানকোণে ) এতে গন্ধপুপে ও ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ 
( উত্তরে ) এতে গন্ধপুণ্পে গু রুদ্রায় অগ্রিমূর্তঁয়ে নমঃ। 

( বাযুকোণে ) এতে গন্ধপুম্পে গু উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নম: । 

( শক্তি লঙ্ঘন না করিয়া ) 

! পশ্চিমে ) এতে গঞ্গপুম্পে গু ভীমায় আকাশমুর্তয়ে নমঃ | 

( নৈঝতে ) এতে গন্ধপুষ্পে ও পশুপতয়ে যজমানমুত্তয়ে নম: | 

( দক্ষিণে ) এতে গন্ধপুষ্পে ও মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ । 

( অগ্নিকোণে ) এতে গম্ধপুষ্পে $ ঈশানায় হুর্ধ/ূর্ভয়ে নমঃ | 
অথবা এতে গন্ধপুষ্পে ও অষ্টমূত্তিগণেভ্যো নমঃ এই মন্্ বলিয়া 

অষ্টমৃত্তির পৃজাদি করিবে । 

শিবপূজার পর এতে গন্ধপুষ্পে (ও ) ব্রাঙ্গাযাগ্্টমা তৃকাভ্যো। নমঃ, এতে 

গন্ধপুষ্পে (ও) বুষভায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে (৩) গণেভ্যো নমঃ 

এই প্রকারে পঞ্চোপচারে পুজা করিতে হর। 
অতঃপর “এষ সচন্দন-পুষ্পবিন্বপত্রাঞ্জলিঃ গু নমঃ শিবায় নমঃ এই 

মন্ত্রে ওবার, অভাবে ১খার অঞ্জলি দিয়! নমঃ শিবায় নম£ মন্ত্র ১৭ বার 

জপ করিবে ; অনন্তর হাতে বা কুশীতে এক গণ্য জল গ্রহণ করিয়া 

নিয়লিখিত মন্ত্র বপিয়া শিবের নিয় দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে ভূমিতে জল 
ফেলিবে। 
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ও গুহাতিগুহগোপ্তা ত্বৎ গৃহাণাম্মতকৃতৎ জপম । 

সিদ্ধির্বতু মে দেব তব প্রসাদাৎ স্ুরেশ্বর ॥ 

অনুষ্ঠ ও তঙ্জনী দিয়া অনন্তর বম্ বম্ শবে দক্ষিণ গালবাগ্য ও বাম 
কক্ষ বাদ্ধ করিবে, পরে শিব স্তোত্রার্দি পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে। 

প্রণাম মজ্ঞর 

গু নম: শিবায় শান্তা কারণত্রয়হেতবে | 

নিবেদয়া মি চাত্মানং গতিত্ত্রৎ পরমেশ্বর ॥ 

ও নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমন্তে দিব্যচক্ষুমে | 

নমঃ পিণাকহস্তায় বজহস্তায় বৈ নমঃ । 

ও নমস্ত্ে ত্বাৎ মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্। 

পুংসামপূর্ণকামান!ং কামপূরামরা জ্বিপম্ ॥ 

স্ষসাপ্রীর্থন্ন। 

আবাহুনং ন জানামি নৈব জানামি পুজনম্। 

বিসজ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্গর ॥ 

ন্িসজঙ্জন 

অনন্তর “( নম: ) মহাদেব ক্ষমন্য+' এই মন্ত্র চারিবার বলিয়া শিব- 

লিঙ্গের মস্তকে জল দরিয়া উহাকে উত্তর শিয়রে শয়ন করাইবে। পরে 

ল'হারসুদ্রা দ্বার নির্মাল্য হইতে একটী ফুল হাতে লইয়া আত্বাণ করিতে 
করিতে মনে করিবে, যেন তাহা হইতে তেজোময় দেবতা শ্বাসবামুযোগে 

সৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর ফুলটা ফেলিয়। দিয়! হস্ত প্রক্ষালিন 
পূর্বক কঈঈশানকোণে একটা ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া এবং কিছু নির্ধালয 
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লইয়] £( নমঃ) চত্ডেশ্বরাঁয় নমঃ” এই মন্ত্র বণিয়! ওর মণ্ডলের উপর 
স্থাপন করিবে । পরে এ শিবলিঙ্গ এবং নির্শাল্য সমূহ জলে বা কোন 

বৃক্ষমূলে ফেলিয়া! দিবে । 

পাষাণাদি নির্মিত প্রতিষ্ঠিত শিবপুজ! 

[ পাষাণ, স্বর্ণ, রজত, পারদ, মুক্ত! বা স্ফটিক দ্বারা নিশ্মিত | 

পাষাণাদি নির্শিত শিবপুজায় জলগুদ্ধি হইতে অলন্তাস পধ্যক্ত 

সমাপন করিয়া “ইদ স্নানীয়জলৎ (নমঃ) শিবায়”, বলিয়। প্রতিষ্ঠিত শিবকে 

স্নান করাইবে। অতঃপর গণেশ।ধি পঞ্চ দেবার পুজ! হইতে প্রণাম 

পর্যাস্ত সমাপন করিবে । শিবের কোনও পৃথক নাম থাকিলে তাহাও 

উচ্চারণ করিবে । যেমন--( নমঃ) বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ, (নমঃ) 

ঘণ্টেশ্বরায় শিবায় নমঃ ইত্যাদি । পাসাণাদি নির্মিত শিবকে বিৃপত্রের 
উপর বসাইতে হয় না, এবং পুজার শেষে সংভারমুদ্রাও দেখাইতে ভয় না । 

পাষাণাঁদি নিশ্ৰিত শিবপুজা এবং প্রতিষ্ঠিত শিবপুজায় প্রভেদ এট 

যে, পার্থিব শিবলিঙ্গ গঠন সময়ে “& হরায় নমঃ” ইত্যাদি ক'য়কী মগ 

বলিতে হয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত শিবপুজায় তাহা বলিতে হর না; ইভাচ্ছে 

আবাহন ও বিসর্জন কিছুই করিতে হয় না। 

বাণলিঙ্গ পুজাব্িপি 

শিবপূজা-গ্রকরণে লিখিত জলগুদ্ধি তইতে অঙ্গন্টাস পধ্যন্ত সমাপন 

করিবে । গুরুপডক্তি প্রণাম করিবার কালে (মধ্যে) হৌৎ বাণেশ্বরায় নম: 

এই মন্ত্র বলিয়। প্রণাম করিবার পর “বাং” ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্তাস ও 

করন্তাঁস করিয়া নিয়লিখিত ম্ছে বাণলিঙ্গ শিবের ধ্যান করিবে ২ 
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ও প্রধত্তৎ শক্তিসংযুক্তৎ বাণাথ্যঞ্চ মহা প্রভম্। 

কামবাণান্বিতং দ্বেবং সংসার-দহনক্ষমম্ । 

শঞ্গারাদি রসোল্লাসৎ ভাবয়েৎ পরমেশ্ববরম্ ॥ 

অতঃপর 'এহৎ পাদাৎ গু বাণেশ্বরায় নমঃ, এই মন্ত্র বলিয়া পাদ্যাি 

উপচারে পুর! সমাপন করিয়া জপ করিবে ও পূর্বোল্লিখিত জপবিসর্জন 
মন্ত্র বলিয়া জপ বিসর্জন করিবে । অতঃপর নিক্নলিখিত মন্ত্রে বাঁণলিঙ্গ 

শিবকে প্রণাম করিবে । 

প্রণামমন্ত্র 

ও বাঁণেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণীয়, জ্ঞানপ্রদায় করণাম্য়সাগরায় । 

কপুরি-কুন্দধ বলেন্দু-জটাধরাঁয়,দারিদ্রযদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ 

বাণেশ্বরের পুজজাতেও ক্ষমস্বাদি নাই । বাণেশ্বরের উপরে নিতা- 

শিবপুজা করিতে পারা ষায়। কিন্তু অগ্রে বাণেশ্বরের পুজা শেষ 

করিয়া নিত্য-শিবপুজা1 করিবে । শিবপুজার সময়ে সংশোধিত রুদ্রাক্ষ 
ও তম্ম-ত্রিপুণ্ড ধারণ করিম! পুজা করিতে হয় । 

দুইটী শিবলিঙ্গ ও দুইটা শালগ্রাম শিলা একত্রে পুক্জা করিতে নাই । 

উহাদের পৃথক্ পৃথক্ পুর্ধ। করিতে হয়। “আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়না- 

ললিঙ্গমুচ্যতে” (স্বন্দপুরাণ) | সকল দেবতার মূল বলিয়া এবং সকলেই উচ্ভাতে 
লীন হয়, এই নিমিত্ত উহাকে লিঙ্গ বলে। চরলিঙ্গ অনুষ্ঠ প্রমাণের 

কম হইবে না এবং স্থাবর লিঙ্গ হস্ত প্রমাণের কম কবিবে না। 

শিবরাত্রিতভ শিল্বপ্গুজ' 

প্রাতঃঙ্গান ও প্রাতঃসন্ধা। মঘাপন করিরা, প্রাতঃকালেই স্বস্তি- 

বাচন পূর্বক সংকল্প করতে হয়। সংকল্প বিধি অচ্ুমারে কুশতিল ফল 

পুষ্পাদি সহ তাঅপাত্র গ্রহণ করিয়া__ 
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( বিশুরে? তৎসৎ ) অন্য ফাপ্তনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চর্ুর্দন্তাং তিথৌ 
অমুকগোত্রঃ শ্রীমমুকঃ শ্রীশিবগ্রীতিকামঃ শিবরাত্রিব্রতমহং করিষ্যে। 

পরে সংকল্প শুক্ত পাঠান্তে কৃতাগ্ুলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ 
করিবে। 

ও খিবরাত্রিব্রতং হোতৎ কবিষোইভং মহাফলম্। 

নির্বিস্রমন্ত মে চাত্র ত্বৎপ্রপাদাজ্জগৎপতে ॥ 

চতুর্দন্তাৎ নিরাহারে! ভত্বা শস্তো পরেহহনি | 

ভোক্ষ্েহহং ভুক্তিমুক্ষর্থৎ শরণং মে ভবেশ্বর ॥ 

পাষাণাদি নিশ্মিত অথবা পার্থিব শিবলিঙ্গে রাত্রিতে চাবি প্রহরে 

চারি বার পুজা করিবে । চারি প্রহরে পূজা কবিতে অক্ষম হইলে 'প্রথম 

প্রহরেই পর পর চারিবার শিনপৃঞ্গা করিবে। পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রাতবারে 
গড়িয়া লইবে। 

শিবরাত্রি ব্রতের পুজায় প্রত্যেক প্রহরেই ভিন্ন ভিন্ন ভ্রব্য দ্বারা স্নান 
ও অর্থাদানের সময় পৃণক্ প্রথকৃ মন্ত্র বলিতে হয়। শ্লানের ভ্রবা দিয়া 

অগ্রে ন্নান করাইয়া! পুনর্বার জল দিয়া ন্নান করাইবে। এ শিবপুজা 9 

পুর্নলিখিত শিবপুজার ্ঠায় করিবে । ন্নানান্তে অর্থদান করিবে এবং 

পরে দশোপ্চারে পুজা করিয়া! পার্থিব শিব বিসঙ্্ন দিবে। পাষাণাদি 

নির্মিত শিব বিসর্জন দিবে না। ্ 
শিবরাত্রি তের প্রথম প্রহরে ড্প্ধ দ্বারা--ইদৎ স্সানীয়দুগ্ধৎ ও 

হো ঈশানায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া শিবক দ্বান করাইবে। একটী 
অর্থ্য হস্তে লইয়া (সআমবেদী ইদমর্থ্যৎ ) এযোইর্থঃ-_ |] 

ওঁ শিবরাত্িরতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ | 

করোমি বিধিবদাতং গৃহাণার্ঘ্যং মছেখবর ॥ 
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ও নমঃ শিবায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া অর্থ্য দ্িবে। 

দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা--ইদং শ্সানীয়ং দধি ও হো অঘোরায় 

নমঃ এই মন্ত্র বলিয়। শিবকে ক্নান করাইবে । একটী মর্ধ্য হস্তে লইয়! 

( সাঁঘবেদী ইদমর্থযং ) এযোহর্থ:-_ 

৪" নম: শিবার শান্তায় সর্বপাপহরায় চ। 

শিবরাত্রৌ দদামার্ধ্যৎ প্রসীদ উময়া সহ । 

& নমঃ শিবায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়। শিবের উপর দ্িবে। 

কতীয় প্রহরে দ্বত দ্বাবা__ইদৎ শ্সানীরং তত ৪ ছোঁ বামদেবার নম: 

এই মন্্ বলিয়। শিবকে স্নান করাবে, পরে পূর্বের স্তান্ব অর্থ দিবে! 

অর্থ দান মদ্দ-_ 

ও ছুঃখদারিদ্রয-শোকেন দপ্ধোহহং পার্বতীশ্বর | 

শিবরাতৌ দগাম্যর্থ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে ॥ 

চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা__ইদং ম্নানীয়ং মধু ও হৌ সম্ভোজ্াতায় নমঃ! 

এই মন্ত্র বলিয়া! শিবকে প্রান করাইবে ; পরে পূর্বের হ্যায় অ্থ্য দিবে। 

অর্থা দান মন্ত্র 

ওঁ ময়! কুতান্তনেকানি গাপানি হর শঙ্কর । 

শিনরাত্র দদামার্থ্যমূমাকান্ত গৃহাঁণ মে ॥ 
চতুর্থ প্রহরের পুজা সম্পন্ন করিয়া প্রভাতে রুতাঞ্জলি হইয়া নিয়লিখিত 

মন পাঠ করিবে ? মন্ত্র যথা 

ও অবিদ্েন রতং দেব তৃত্প্রসাদাৎ সমপিতম । 

ক্ষমস্থ জগতাৎ নাথ ভ্রেলোক্যাধিপতে হর ॥ 

যন্ময়াদ্য কৃতং পুণাৎ তদ্রদ্রস্ত নিবেদিতম্। 

ত্বৎ গ্রসাদান্ময়! দেব ব্রতমদ্য সমাপিতম্॥ 
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প্রদক্নো ভব মে শ্রীমন্ মন্ভুতিঃ গ্রতিপাদ্যতাম্। 
ত্বদালোকন-মাত্রেণ পবিত্রোহশ্মি ন সংশয়ঃ ॥ 

শিবরাত্রি বিহিত শিবপুজার পর সমর্থ হইলে মহিস্তোত্র পাঠ করা 

কর্তব্য । 

অনস্তর পাথিব শিব বিসর্জন দিয়! শিবরাত্রি ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া 

দ্শিণা দিবে । দেয় দক্ষিণা ও) এতন্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ, এই মণ 

বলিয়া! তিনবার জলের ছিট। দিবে। অনস্তর “এতে গন্ধপুণ্পে গে) এতগ্সৈ 

কাঞ্চনমৃক্যায় নমঃ বলিয়া এব এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে বিষবে 

নমঃ বলিয়া এক একটী সচন্দন পুষ্প ত্র দক্ষিণায় নিক্ষেপ করিবে। 

পরে বামহস্তে ( উপুড়হাতে ) প্র দক্ষিণা ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কুশ (ত্রিপত্র ) 

লইয়। কোশার মধো দিয়া এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত স্পর্শপূর্ববক বিষ্ুুরৌ 

তৎ অং অগ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমূকে তিণো শ্রীপিবগ্রীতিকামনয়। 

কতৈতচ্ছিবরাত্রি বত কর্ণ: পা্গতার্থদ দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূগ্যং 

শ্রীবিষ্ুদৈবতমহৎ শ্্রীশিবায় তুঙ্যৎ সম্প্রদদে। ( পরার্থে-..দ্দানি ইতি 

বিশেষ: )। পরে দক্ষিণ হস্তে সামান্ত জল লইয়া পু কৃতৈ-ৎ শিবরাত্রি 

ব্রতমন্ছিদ্রমস্ত” এই মন্ত্র বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে । পরদিনে শ্রাঙ্ণ 

ভোজন করাইয়া, চতুর্দশী থাকিলে তাহার মধ্যে, অন্তরার অমাবন্তায় 

নিজে পারণ করিবে । শিবরাত্রির পারণের মন্র__ 

($) সংসার-ক্লেশদগ্ধন্া ব্রতেনানেন শঙ্কর । 

প্রসীদ সুমুখে। নাথ জঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥ 

শিবরাত্রি প্রত্ুতি ব্রতকথা পরে লিখিত হইতেছে । 

দ্রেব্য-_উপবাল-ধিনে তৈলমর্দন, দ্বিবা নিদ্র!, ্রী-পুরুষ সহবাস 

বিলাসদ্রব্য উপভোগ, পাশা খেলা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। যে দিন 
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পারণ করিতে হয়, সেই দিনে দুইবার খাওয়া, স্ত্রীপুরুষ-সহবাস, 

ক্লেশকর কর্ম, দিবানিদ্রা, পরান্নভোজন, দূরপথে গমন প্রনৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। 

পুনঃ পুনঃ জলপান করিলে কিংবা দ্রিবসে নিদ্রা গেলে ও নমো 

নারায়ণায়, এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিতে হয় । 

উপবাস দিতে যদি প্রাণনংশয় হয় কিংবা উপবাসে অক্ষম হইলে জল, 

দুগ্ধ, ফল, মুল, দ্বত ও ওধধ খাওয়া চলিতে পারে । গুরু কিংবা ব্রাহ্মণের 

অন্থমত্তি পইর1 রাত্রে বা পুজার শেষে হবিষ্যান্ন থাইলে ব্রতভঙ্গ-দোষ 

হয় না। 

সধবা স্ত্রীলোকের শিবরান্রি, জন্মাষ্টমী, সাবিত্রী চতুর্দশী প্রভৃতি ব্রত, 

যাহাতে উপবাস করিতে হয়, এমন কোন ব্রত করিতে নাই, করিলে 

স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়। তবে যদি একাস্ত ব্রত করিবার ইন্ছা থাকে, তাভা 

হইলে স্বামীর অনুমতি লইতে হয়। খ্বামীর অনুমতি না লইয়া সধবা 
স্রীলোপের উপবাস জনিত কোন ব্রতই করিতে নাই। 

বিস্তরপুজা 
পুজার সাঁবারণ পদ্ধতি অনুসারে আচমন, বিষুম্মরণ, আসনগ্তদ্ধি ও 

জলশ্তুদ্ধি গ্রাভৃতি করিয়া তামার টাটে বিষুকে (শালগ্রাম শিলাকে ) স্থাপন 

করিম ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্নান করাইবে | [সক্ষন হইলে পুষ্পস্তদ্ধি ও 

ঘণ্টা পূজা করিবে । পুজাকালে 'হাং হীৎ হৎ ফটও এই মন্ত্র বলিয়] 

পুষ্প-নৈবেদ্যাদিতে এক দৃণ্টে চাহিয়া থাকিবে । অনন্তর 'গ জয়ধ্বনি-মন্ত্র 

মাত; থাহা+ এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া ঘণ্টাতে একটা সচন্দন ফুল প্রদান 

কলিবে। ] 
অনন্তর নিয়লিখিত স্নান মন্ত্র পাঠ করিবে £-- 

ও সহস্রশীর্ষ! পুরুষঃ সহম্রাক্ষঃ সহত্পাৎ। 

স ভূমিৎ সর্বতে। বৃত্বাত্য তিষ্ঠদশাুলম্ ॥ 
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[ খণ্বেদীরা “সর্বতো বৃত্বা” স্থলে বিশ্বতোবৃত্বা' বলিবেন এবৎ যজজু- 
বেদীর “স ভূমিৎ প্লে “স ভূমিত্ড” ও সির্ধতো বৃত্বা+ স্থলে 'সর্বতঃ 

স্পৃত্বা বলিবেন। ] 

উক্ত মন্ত্র বলিয়া “এতংল্নানীয়জলং ও বিষ্বে নমঃ, বলিয়। 

বিষুকে ম্লান করাইবে। যদি সেই স্থানে অন্ত দেবতা থাকেন, তাহ! 

হইলে তাহাকেও ম্লান করাইবে। 
অনস্তর চন্দনমিশ্রিত একটা তুলনী পত্র চিৎ করিয়া তাহার উপরে 

বিষুকে বসাইবে। পরে ঝিষ্টুর উপরেও একটী চন্দন মিশ্রিত তুলসী 
চিৎ করিয়া! দিবে। অতঃপর তাহাকে পইত1 পরাইয়া যথাস্থানে 
রাখিয়া! গন্ধাদি দ্বারা পঞ্চদেবতার পুজা করিবে । অনন্তর কৃর্ধমূত্রায় পুষ্প 

লইয়! বিষুুর ধ্যান করিবে । ধ্যান বথা-- 

ও ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমগুল-মধ্যবর্তী, 
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্গিবিষ্টঃ | 

কেযুরবাঁন্ মকর-কুগুলবান্ কিরীটা, 

হারী হিরখনয়বপুধ্তশঙ্খচক্রঃ ॥ 

প্র পুষ্প আপনার মস্তকে দিয়! হৃদয়ে হাত দুইটা রাখিয়া চক্ষু বুজিয়। 
মানস্ পূজা করিবে । * 

অনন্তর পুনরায় ধ্যান করিয়। দশোপচারে পুজা করিবে । 

* মানসপৃজা_আলন- হৃৎপন্ম । শিরস্থ অধোমুখ সহআদলপল্প হইতে 

গলিত যে অমৃত, তাহা পাদ্য। অর্থযমন। আচমনীয়--উক্ত অমৃত | 
সাঁনীয় জল--উক্ত অমৃত । বস্ত্র দেহস্থ আকাশতবর | গন্ধ__ক্ষিতিতত্ব। 

পুষ্প-_চিত্ত (বৃদ্ধি )। ধূপ- প্রাণবায়ু। দীপ-তেজস্তত্ব। নৈবেদ্য_-হৃদয়ের 
কল্পিত স্থধাসমুগ্্র । বাদ্য-অনাহতধ্বনি ( বক্ষঃস্থলের শব )। চামর-_- 
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পুজা যথা-এতৎ পাগ্ং ৬ বিষ্ঞবে নমঃ, 1 ইদমধ্যং ( যদুর্কেদী 
পক্ষে এষোহর্থঃ) ও বিষ্বে নষং, ইদং আচমনীয়ং ও বিষ্ণবে 

শামঃ, এম মধুপর্কঃ (অভাবে জল )৩ু বিষ্বে নমঃ, ইদং আচমনীয়ৎ 

& বিঞবে নমঃ, এষ গন্ধঃ ও বিষ্বে নমঃ) এত পুষ্পৎ ও 

বিষ্কবে নম:, এতং সচন্দনতুলসীপত্রৎ ৭ নমস্তে বনুরূপায় বিষুবে 
পরমাত্মনে স্বাহা, & বিষ্ণবে নমঃ, এষ ধৃপঃ গু খিক্বে নম:, এষ 

দাঁপঃ ও বিশ্বে নমঃ, এতত নৈবেগ্কৎ ও বিষ্ঞবে নমঃ, ইদং আচমনীয়ং 

৪ বিষ্বে নমঃ, ইদং পানার্থজলং ও বিষ্ুবে নমঃ | 

অনন্তর 'এষ পুষ্পাপ্রলি: '& বিষ্ঞবে নম: এই মন্ন বলিয়া তিনবার 

পৃম্পাগুলি প্রদান করিয়! ও নমো নারায়ণায়' এই মূল মন সাধানুসারে 

জপ করিবার পর নিগ়লিখিত মন্ত্র বলিবে £-- 

ও গুহাতিগুহাগোপ্রা ত্বং গৃহাণাম্মখকৃতং জপম্। 

সিদ্ধিভবতু মে দেব ত্বত্প্রসাদাজ্জনাদ্দন ॥ 

উপণ্ণক্ত মন্ত্র বলিয়া বিষ শির দক্ষিণ হম্তের উদ্দেশ করিয়। 

এলগপ্ড,ষ প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। 

ম্থ বথা 

ও নধো। ব্রহ্মণাদেবার় গোব্রাহ্ধণ-হিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ | 

বাস । ছত্র__শিরস্থ সহশ্রদল পদ্ম । গীত-_-শঙ্দতন্ব। নৃত্য ইন্্রিয়কর্্ম। 
অর্থাং দেহের মধ্যেই পূজার উপকরণ সব আছে, সেই সব মনে মনে 

চিন্তা করিবে । 

+ শাঁলগ্রাম শিলার অনেক প্রকার নাম আছে, বথা-_লক্ষমীজনার্দন, 

শ্ীধর, রথুনাথ, দামোদর প্রস্তুতি ; যে শালগ্রামের যা নাম, পুজার সময় 

সেই নাম উচ্চারণ করিতে হয়। 
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অত্রঃপর লক্ষী, সরস্বতী, গরুড় ও আবরণ দেবতাগণের পঞ্চোপচারে 

পুজা করিবে । যদি লক্ষ্মীর প্রতিমৃণ্তি থকে, তাহা! হইলে তাহাতেই 
পূজা করিবে। মন্ঈ_-ও শক্ীদেবো নমঃ, ও সরহ্ধত্ৈ নমঃ, ও 
গরুড়ায় নমঃ, গু আব্রণদেবতাভ্োো নমঃ। 

অনন্তর সৃক্ষন হইলে নিরলিগিত মন্ত্র কুতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। 

অন্ব, বথা-_ 

ও যংকিঞ্চিং ক্রিয়তে দেব ময়! স্্কৃত-দুন্ক তম্। 
তৎ সব্বং ত্বয়ি সংস্যন্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহুম্ 

গু মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনাপ্দন। 

মু পুজিতৎ ময় দেব পরিপুর্ণৎ তদস্থ মে ॥ 

অন্তান্য দেবতা থাকিলে তাহাদের পুজা করিবে। 

দ্রব্য ।- মেষ সংক্রান্তি হইতে বৃষ সংক্রান্তি পর্যাত্ত পুরুষ দেবতা 
ধাতুময়ী বা পাষাণময়ী মুর্তিকে প্রত্যহ পুজা 'ও ভোগের পর ধারার ৭! 
ঝারায় বসাইতে হয়। অনম্তর বৈকালে সেই মূর্তিকে ধার| হইতে উঠইয়! 

বৈকালিক ফলমূলাঁদি উপকরণ দিয়! অর্চনা! করিবে। 

কোন দেবতার ধদি এক দিন কোন কারণ বশতঃ পুজা! না হয়, হাহা 

হইলে পর দিন পুজ! করিবার সময় হইবার পূজা করিতে হইবে । এইরূপে 

ঢুই দিন পৃজা না হইলে চারিবার এবং তিন দিন পুজ্জা না হইলে ছয় বার 

পুজ|! করিতে হইবে | যদি তিন দিনের পর ছয় মাল পধ্যন্ত পৃজা না 
হয়, তাহ! হইলে পূর্বে দেবতাকে অষ্ট কলসের জলে স্নান করাইবে, 

তারপর বিশেষরূপে পুজা! করিবে । ছয় মাসের অধিক যদি পুজা না হয়, 

তাহা হইলে যথাবিধি সংস্ক।র বা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । অঙগহীন, "ভগ্ন, 
দৃষিত স্থানে পতিত, স্ফুটিত বাঁ ফাটা এবং কুষ্ঠরোগী যে দেবতাকে স্পর্শ 
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করিয়াছে, সেই দেবতার পুজা! কথা চন্বে না। অঙহীন, ভগ্ন, স্ফুটিত 

অন্ত দেবতাকে জলে দিবে, কেবল শালগ্রাম শিলার যদি চক্র নষ্ট 

না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পুজা করা চলে এবং কোন স্পর্শদোষ 

ঘটিলে পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া পুজা কর চলে । বরাহপুরাণে উক্ত আছে-_ 

শালগ্রামশিল! ভগ্না। পূজনীয়! নচক্রিকা | 

খণ্ডিত! স্ফুটিত৷ বাপি শালগ্রামশিলা শুভা | 

অনাদি্রিঙ্গে ও মহা'পীঠে কোন স্পর্শ দোষ হয় না। 

ই্উঢ্দেবতা। ও গুরুর পুজা 

[ সংক্ষপে] 

প্রাতঃসন্ধ্য। ও শিবপুজা সমাপনান্তে আন্ত্রিক আচমন করিতে হইবে। 

পরে 'এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া 

দ্বারদেশে সচন্দন পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া প্রাণায়াঁম, খধ্যাদিন্াস, করন্তাস 

ও অন্গন্টাপ করিতে হইবে । অনন্তর কৃর্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া গুরুর 

ধান করিয়া সেই ফুল আপনার মন্তকে দিয়! কৃতাঞ্জলি হইয়া 

গুরুর মানস পূজা করিবে। পুনরায় কুশমুদ্রায় পুশ গ্রহণ করিয়। 

গুরুর ধ্যান করিবে। গুরু উপস্থিত থাকিলে সেই ফুলটা তাহার চরণে 

দিবে, আর গুরু উপস্থিত ন1 থাকিলে সেই ফুলটা জলে দিয়া মনে মনে 

গুরুর পুজা করিবে । পুজার মন্ত্র, যথা 

ইং এতৎ পাস্ভং ( নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। এই প্রকার এং ইদমর্থ্যং 

( নমঃ) শ্রীপগুরবে নম:* | তং ইদমাঁচমনীয়ৎ ( নমঃ ) শ্রীঞ্চরবে নমঃ 71 

প্র এয মধুপর্কঃ । নমঃ) আ্ীগুরবে নমঃ | ত্রীৎ ইপমাচমনীয়ং ( নমঃ) 
_ সপন শি পি শপীপিপপিপি শিপ শা তশাশিি পাত পা পিসি অপপপাপাস 

* [দ্জাতিরা 'নমঃ স্থ।নে "স্বাহা উচ্চ'রণ করিবেন। + দ্বিজাতিরা! 

'ন্মঃ, স্থলে 'ম্বধ। বলিবেন। £ দ্বিজাতির! “নমঃ, স্থলে “বৌষট্” বলিবেন। 
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শ্রীগুরবে নম: ॥ এ্ং এষ গন্ধঃ ( নমঃ) শ্গুরবে নমঃ। ত্রং এতং 
পুষ্পং (নমঃ) শ্রগুরবে নমঃ | এ্রৎ এষ ধৃপঃ নেমঃ) শ্রীগুরবে নযঃ । প্র 

এষ দীপঃ (নমঃ) আ্ীগুরবে নমঃ | ত্রৎ এত নৈবেদ্যৎ (নমঃ) 

উর রবে নমঃ | উইং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ | এ্রৎ ইং 

পানার্থজলং (নমঃ) শ্রাগুরবে নমঃ | রং ইদং তান্থলং (নমঃ ) 

গুরবে নমঃ | 

অনন্তর এতে গন্ধপুশে (নঘঃ) গুরুভ্যো নমঃ | এতে গন্ধপুষ্পে 

নম; পরম গুরুভ্োো নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পরাপরগুরুভ্যে। 

নমঃ | এতে গন্ধপুম্পে (নমঃ) পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ | এতে গন্ধ- 

পুপ্পে (নমঃ) পীঠদেবতাভ্যো। নমঃ। তারপর ভক্তিপুর্ক গুরুকে 

প্রণাষ করিবে। 

অতঃপর কুল্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়! স্ব ম্ম ইষ্টদেবদেবীর ধ্যান করিয়া! 
সেই পুষ্প নিজের মস্তকে রাখিয়া মানস পুজা করিবে । তাহার পর 

পুনরায় কৃর্ধমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণপুর্র্বক ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প ঘটে, পটে, 

বন্ত্রে বা জলে দিয়া পুজা! করিবে । পুজার মন্ত্র, যথা, 

(ইষ্ম্ত্র) এত পাদ্যৎ (নমঃ) আ্রীঅমুকদেবতাত নমঃ | 

(ইইঈমন্ত্র) ইদমধ্যং (নমঃ) এ্রীমমুকদেবতাটয় নমঃ। (ইচ্টমন্ত্র) 

ইদমাচমনীয়ং (নম: ) শ্ীমনুকদেবতায়ৈ নমঃ | ( ইইমন্ত্র) এষ মধুপর্কঃ 

(নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ | ( ইষ্টমন্ত্র) ইদমাঁচমনীয়ং ( নমঃ) 

শ্ীগমুকদেবতায়ৈ নম: | ( ইস্টমন্ত্র) এষ গন্ধ: ( নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ 

নম: | (ইই্টমন্ত্র) এত পুষ্প (নমঃ) শ্রীমমুকদেবতায়ৈী নমঃ 

(ইষ্টমন্্) এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ নমঃ শ্রীমমুকদেবতাম়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র) 

এষ ধূপঃ (নমঃ) শ্রনমুকদেবতায়ৈে নমঃ । (ইষ্টমন্ত্র) এষ দীপঃ 

( নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নম: | ( ইচ্টমন্ত্র) এতৎ নৈবেদ্যৎ ( নমঃ) 
শ্ীজমুকদেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্টমন্্ব) ইদমাঁচমনীয়ং ( নমঃ) শ্রীঅমুক- 

১৪ 
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দেবতায়ৈ নমঃ । (ইষ্রমন্ত্র) ইদং পানার্থজলং ( নমঃ) শ্রীঅমুক- 

দেবতায়ৈ নমঃ | [ই্টমন্্র) ইং তাশ্বুলং (নমঃ) ভ্রীঅমুকদেবতায়ৈ 

নমঃ | অনস্তর এতে গন্ধপুম্পে নমঃ আবরণদেবতাভ্যো। নমঃ বলিবে। 

অনন্তর ইঞ্টমন্ত্র জপ ও “গুহাতিগুহা” মন্ত্র পাঠ ক রয়া জপ সমাপন 

করিবে। জপ সমাপন করিয়া (ইচ্ছা! হইলে স্তব পাঠ করিয়া) 

পুনরান্ন প্রাণায়াম করিয়া শ্ব স্ব ইষ্টদেব-দেবীকে প্রণাম করিবে। 

দ্রব্য :_দ্বিজাতিরা হস্তে এক গগ্ষ জল লইয়া “ও ইতর পূর্বব 

প্রাণবুদ্ধিদেহধর্্মাধিকারতো জাগ্রতস্বপরন্থযুপ্ত্যবস্থান্থ মনস! বাচা হস্তাভ্যাং 

পত্ত্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্থৃতং যহুক্তং যৎ কৃতং, তং সর্বৎ ব্রন্ধার্পণৎ ভবতু 

তব]; মাং মদীয়ং সকলং সম্যক শ্রীঅমুকদেখতাঁয়ে সমর্পয়ামি | 

গু তৎসৎ। এই মন্ত্র বলিয়া ইষ্টদেবতার শ্রীচরণ উদ্দেশ করিয়৷ সেই 

হস্তস্থিত জল গণ্ডুষ মাঁটাতে নিক্ষেপ করিবে। 

বরণ 

যদি কেহ নিজেই পুজ1 করে কিংবা পুরোহিত স্বয়ং যজমানের নামে 

সঙ্কল্ন করেন, তাহা হইলে বরণ করিবার আবশ্যক হয় না। যদি যজমান 

নিজেই সঙ্কল্প করে, এবং পুরোহিত দ্বারা পুজা করান হয়, তাহা হইলে 

পুরোহিতকে বরণ করিতে হয়; পুরোহিত আচমনান্তে উত্তরাভিমুখে 

ব্দিবেন এবং জমান পুন্বাভিমুখে বসিয়া! রুতাগ্রলি পূর্বক পুরোহিতকে 

নিয়োক্ত মন্ত্র বলিবে। যথা-ও সাধু ভবানাস্তাম্। পুরোহিত 
বলিবেন_-গু সাধ্বহমাসে। যজমান_ ও অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্। 
পুরোহিত-_-ও অঙ্চঘ বলিবেন। 

অনন্তর যজমান--এতানি গন্ধপুষ্পাদীনি ( ও) ব্রাহ্মণায় নমঃ” এই মন্ত্র 
বলি পুবোহিতকে গন্ধ, পুষ্প, যজ্ঞোপবীত (সক্ষম হইলে অন্গুরীয় ) 

এবং বন্ত্র গুদ্ধান করিবে। 
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পরে পুরোহিতের দক্ষিণ জানতে আতপ-তওুল দিয়া ভাহার উপর 

হুন্ত উপুড় করিয়া ধরিয্না অর্থাৎ ডান হাতের পৃষ্ঠে বাম হাত স্থাপন 

করিয়। নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিবে-_ 

বিষ্্রে। তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথো অমুকগোত্র: 

শ্রীমমুকদেবশন্দা শেদ্র হইলে দাস, স্ত্রী হইলে__অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী 

বা দ্রানী) মত্সঙ্কলিত-অমুকদেবতাপুজনকম্মরণি পুজাদিকর্্মকরণাঁয় অমুক- 

গোত্রং শী অমুকদেবশন্মাণম্ (পুরোহিতের গোত্র ও নাম বলিতে হইবে) 

অভযচ্চ্য ভবন্তমহং বুণে। এই মন্ত্র বলিয়। হাত ছাড়িয়া! দিবে। 

অনন্তর পুরোহিত বলিবেন_€ বুতোহম্মি। অতঃপর যজমান 

কৃতাঞ্জপিপুবর্বক “৪ যথাবিহিতং কণ্ম কু&” এই মন্ত্র বণিলে পুরোছিত 

বলিবেন_-ও যথাজ্ঞানং করবাণি। 

অনন্তর পুরোহিত আচমন করিয়! বিষুশ্মরণ করিবেন । 

শেষে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তাহ পুজাস্থানে প্রোক্ষণ পুর্ববক 

'্ঘটন্থাপন করিতে হয়। স্থাপিত ঘট “কটু” মন্ত্রে প্রোক্ষণ কার 

“এতে গন্ধপুণ্পে গু কুস্তার নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া ঘটে গন্ষপুষ্প অর্পণ 

করিরা “৪” উচ্চারণ পূর্ধেক ভূমি প্রহ্থতি প্রত্যেকটা জিনিষ স্পর্শ করিয়! 
সই সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। 

ঘটস্থাপন 
শিব ও নারায়ণ পুজাদিতে ঘটস্কাপনার 'মআাবশ্ক ন1! পাকিলেও 

প্রতিম। পুঙ্গা্দি কার্ষে ঘটস্থাপনার প্রয়োজন আছে। 

পঞ্চগুড়ি দিয়া অই্দলপদ্ম মগুল আকিয়া। তাহার উপর মৃত্তিকা 

ও পঞ্চশন্ত (ধান্ত, মাষকলাই, তিল, মুগকলাই, যব) দ্িরা তদ্বপরি 

জলপুর্ণ ঘট বপাইবেন। ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব ( আত্ম, অশ্বখ, বট, পাকুড়, 

যক্তোড়,ম্বর) অন্তাবে কেবল অস্রশা। দ্রিবেন ও তাহার উপর একসর! আতপ 

চাউল, সশীষ ডাব, সিন্দুর ও পুষ্প দিবেন। ঘটের বক্ষ:স্থলে সিন্দুর দিয়া 
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পুত্তলিক আকিবে এবং দ্রধি ও আতপচাউল দিবেন । গলায় সত! 

ক্বাধিবে ও বস্ত্র (অভাবে গামছ' ) দ্বার আচ্ছাদন করিবেন। 

ঘটমধ্যে নবরত্র বা! পঞ্চরত্ব প্রদান করিতে হয়। তর্দভাবে কেবল 

স্বর্ণ প্রদান করিলেও চলিতে পারে। 

বিস্তারে ষট্ুত্রিংশৎ (৩৬) অন্ুলি, উচ্চে যোড়শ ( ১৬ ) অঙ্গুলি, 

কণ্ঠ চারি অঙ্গু!ল, মুখের বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং তলদেশ পঞ্চাঙ্গুলি 

পরিগিত, স্বর্ণ, 1 রৌপ্য, তায, কান্ত, মুত্তকা, পাষাণ বা কাচনিশ্মিত 

ঘট স্থাপন করিবেন । দেবতার প্রীতির জন্য ঘট নিন্মাণে বিত্ত-শঠতা 

করিবে না_ অর্থাৎ অবস্থান্্ধারী ঘট প্রস্তত করাইর1 স্থাপন করা 

কর্তব্য | ঘট সুরৃ্য ও অক্ষত হওয়া আবশ্ ক। 

ত্বর্ণনর্মিত ঘট ভোগপ্রদ, রজতনিশ্মিত ঘট মোক্ষপ্রত্ন, প্রীতিকর 

কার্ধ্যে তাত্রনির্ষিত, পুষ্টিবন্ধনে কাংস্যনিশ্মিত, বশীকরণে কাচনির্মিত ও 

স্তন কাধ্যে পাষাণনির্টিত ঘট প্রশস্ত । পরিষ্কৃত ও মুদৃগ্ত মৃত্তিকানির্শিত 

ঘট সর্বকাধ্যে প্রশস্ত। 

৬ যট্ত্রিংশদক্থুলায়ামং যোড়শান্ুলমুচ্চকৈঃ | চতুরস্কুলকৎ কণ্ঠং 

মুখন্তম্ত ষড়মুলম্। পঞ্চান্থুলিমিতং মুলং বিধানং ঘটনির্িতেঃ ॥ ইতি 

মহানির্বাণতঞ্ম্ । 

+ সৌবর্ণ, রাজতং তাম্্রং কাংস্তঙ্জং মৃত্তিকোন্তবম্। পাষাণ-কাচজং 

বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্ ॥ কারয়েদ্দেবতাপ্রীত্যে বিভ্তশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ ॥ 

 সৌবর্ণং ভোগদৎ প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্। তামং প্রীতিকরং 
জেন্য়, কাংশ্জং পুষ্ট-বধনম্। কাচৎ বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণৎ স্তস্তকম্মণি। 

মৃন্সয়ং সর্বকার্্যেষু হদৃশ্যৎ সপরি্কৃতম্ || 



বিশুদ্ধ আহ্িক-কুতা ২১৩ 

সামঢ5বদি-ঘটস্ঠাপন 

৬মিতে হাত দিয়া পাঠ করিবেন_-ও মহি ভ্রীণামবরস্ত্ব ছ্যক্ষং 

মি্রস্তাধ্যম্ণঃ | ছুরাধষণ বরুণন্য 1” * | 

ধান্য স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন--গু ধানাবশ্থৎ করস্ভিণ-মপৃপবস্তমুক্খিনং | 

ইন্দ্র প্রাতছুর্ষম্ব নঃ ॥ 

উভর হস্তদ্বারা ঘটধারণ করত পাঠ করিবেন-_-ু আবিশন্ কলশং 
কতো বিশ্বা অর্ন্নভতি শ্রিয়ঃ । ইন্দূরিন্ায় ধীয়তে । 

জল ম্পর্শ করিয়া পাঠ কনিনেন--ও আ নো মিত্রাবরুণ। ্বতৈর্গব্যৃতি- 

মুক্ষতং | মধবা রজাংগি সুক্রতৃ॥| 

পল্লব ধরিয়! পাঠ করিবেন-_অয়মূর্জীবতো বুক, উত্জীব ফলিনী ভব। 
পর্ণ, বনস্পতে নুত্বা, নুত্বা চ সুয়তাং রয়িঃ | 

ফল ধারণ করিয়া! পাঠ করিবেন__ওুঁ ইন্দ্র, নরো নেমধিত| হবস্তে 

যংপার্ধযা যনজতে ধিয়ন্তাঃ | শৃরো নুধাতা শবসশ্চকান আ গোমতি 

ব্রজে ভজ! ত্বং ন:। 

বঙ্গ ম্পর্ণ করিয়া পাঠ করিবেন-_ও যুবা শ্বাসাঃ পরিনী আ গাৎ 

স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ| তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনস। 
দেবয়স্থ: | 

পুষ্প ম্পর্শ করিয়া পাঁঠ করিবেন_-&ু পবমান বাধুহি রশ্মিভিববাজসা 

তমঃ। দধতৎ ল্ডোত্রে সুবীব্যম্। 

সিন্দুর স্পর্শ করিয়] পাঠ করিবেন--শু সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্মুক্ষণম্ | 

হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ সু গুভণতে। 

স্থিরীকরণ ( ঘট ধারণ কলিঘা পাঠ করিবেন, )--৩৬ ত্বাবতঃ পুরূবসে! 

বয়নি ন্্র প্রণেত। স্মসি স্থাতহ রীণাম্। শু স্তাং গং স্থিরো ভব। 
ল শশা শা 7৮7৩ সা ৯ 

* মনান্তর_-ও ভূমির্তরিক্ষ দৌ দ্বা ভূতায়া: | 
পা আপস পাশ সপাাপাপপপ | ওনারা উঠ 



২১৪ বিশুদ্ধ আহ্বিক-কৃত্য 

কৃতাঞ্জলি পূর্বক পাঠ করিবেন-_ওু সর্বতীর্থেন্তবং বারি সর্বদেব- 

সমন্িতম্। ইমৎ ঘটং সমারুগ তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ ॥ 1 

ক্ন্েদি-ঘটস্থাপন 

ভূমি স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন,_-ও উব্কা সম্পনী বৃহতী খতেন হবে. 
দেবানামবসা জনিক্রী। দধাতে যে অমুতং স্ুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং 

পৃথিবী নো অভাৎ। 

ধান্ত স্পর্শ করিয়া_-ঙ ধানাবস্তং করস্তিণমপৃপবস্তমুকৃথিনম্। ইন্দ্র 
প্রাতদ্ু্ঘিস্ব ন:। 

ঘটে হস্ত দিয়'--৩ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরুশ্রবণ দদতো! 

মঘানি। দান ইদ্ বে। মঘবানঃ সো! অন্ত্য়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি। 

জল স্পর্শ করিয়া_-ও বরুণস্তোত্তস্তনমসি। বরুণন্ত স্বম্তসর্জনীস্থঃ | 

বরুণশ্) খতসদন্যসি, বরুণস্ত খতপদনমসি । বরুণন্ত খতসদনমাসীদ | 

ফল ধারণ করিয়া যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যশ্চ পুম্পিণীঃ | 

বৃহম্পতি-প্রস্থতা-স্তা নো মুঞ্চত্বংহসঃ | (১) 

স্থিরীকরণ_-ও স্থিরো ভব বিড্ঙ্গ আস্তর্তভব বাজ্যর্ধন্ ! পৃুর্ভব 
হুষদ-স্বমগ্নেঃ পুরীববাহনঃ | পরে “সর্ধতীর্ঘোত্তবৎ বারি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ 

করিবেন । 

যজুতহদি-ঘটস্থাপন 

ভুমি স্পর্শ করিয়া__ও তূরসি ভূমিরস্তদ্দিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্ত ভূবনস্ত 
ধর | পৃিবীৎ যচ্, দৃখিবীৎ দূত, পৃথিবীং মা হিংসীঃ। 

পিপল 4 পা িসজ শপ াখশশী্পীীশী শি ০৯৯ আপস পা আপ পপ 

বাঁ ্ত্রীদেবতার নিমিত্ত ঘট স্থাপনকালে “তি দেবি গণৈঃ সহ” ঝলিতে 
হইবে। 

(১) দিন্দুরমন্ত,বস্ত্মন্তর পুষ্পমন্ত্, যহুর্কেরদীয় ঘটস্থাপনায় ভরষ্টবয। 



বিগুদ্ধ আহ্কিক-কৃতা ২১৫ 

ধান্ত স্পর্শ করিয়া-__-ও ধান্তমনি ধিশ্ুহি দেবান্ ধিমুহি যজ্্রং। ধিম্ুহি 
যক্ঞপতিং, ধিন্লহি মাত বজন্যম্। 

ঘট স্পর্শ করিয়া, - ও আ৷ জিদ্র কলশং মহা! ত্বা বিশন্বিন্দবঃ | পুনরর্জা। 

নিবর্তস্ব সা নঃ সহত্র' ধূক্ষেরুধারা পয়স্থতী পুনর্্বা বিশতাদ্রয়িঃ। 

জল স্পর্শ করিয়া - ও বরুণস্তোত্তস্তনমসি বরুণস্য স্কম্তসর্জনীস্থঃ । বরুণ 

খতসদন্যসি, বরুণস্ত খতসদনমসি | বরুণস্ত ধাতসদনমাসীদ । 

পল্লব স্পর্শ করিয়া,_ ওঁ ধন্বনাগা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীত্রাঃ 

সমদে। জয়েম। ধনুঃ শত্োরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ধাং প্রদিশো 

জয়েম ॥ (২) 

ফল স্পর্শ করিয়া__ও যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুম্পা যাশ্চ পুষ্পণিঃ। 

বৃহস্পতি-প্রহুতা-স্তা নে। মুঞ্চন্বহসঃ। 

দিন্দুর স্পর্শ করিয়া পিন্ধোরিব প্রাধবনে শৃঘনাসে। বাত প্রমিয়ঃ 
পতয়ন্তি যহবাঃ| স্বতস্ত ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্নূস্মিভিঃ 

ট্ন্বমানঃ ॥ 

পুষ্প স্পর্শ করিয়া__ও শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্তা-বহোরাত্রে প:স্থবে নক্ষত্রাপি 

রূপমস্থ্িশৌ ব্যান্তম। ইফ্ন্লিষাঁণামুখম ইযাণ সর্বলোকং ম ইষাণ ॥ 
বন্ধ ধারণ করিয়।--ও যুব! সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি 

জায়মান: । তৎ ধীরাসঃ কবয় উননয়স্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ 
স্থিরীকরণ_-& সর্বতীর্োন্তবং ঝ।রি সর্বদেবসমন্থিতম্। ইমং ঘটং 

সমাকহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ ॥ ৩ স্থাৎ স্থীং স্থিরে! ভব, বিড্ঙ্গ আশ্ুর্ভব 
বাজ্যর্ধন। পৃূর্ভব সুযদ-্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ | 

(২) মন্ত্রাস্তর-_-"অশ্বথে বো নিষদনৎ পর্ণে বো বসতিষ্কতো । 

গোভাজ ইৎ কিলাসথ যং সনবথ পুরুষম্।” 



২১৬ বিশুদ্ধ আহ্িক কৃত্য 

লক্মনীপুজা 

ত্রাহম্পর্শ, সংক্রান্ত, নন্দা, অষ্টমী, দ্বা্দশী ও ত্রয়োদশী ভিন্ন তিণিতে 

টুরুপক্ষে বৃহস্পতিবাবে, অভাবে রবি '৪ সোমবারে লক্ষ্ষীপুজা হইয়া থাঁকে 

কিন্তু এতদ্দেশে বহুস্থানে কেবল বৃহস্পতিনারেই লক্ষ্মীপূজা প্রচলিত। 
পবিত্রণিন্তে আসনে উপবেশনপূর্বক আচমন করিয়া ব্বস্তিবাচন 

করিবে, যগা_-গ কর্তশ্হন্মিন্ শ্রীলক্ীপূজাকর্্মণি শু পুণ্যাহৎ ভবস্তো 

ক্রবন্থ ইতাদি পাঁ» করিয় শ্বস্থিম্ক্ত পাট করিবে, পরে সংবল্প করিনে 

যথা__বিষুরেো! তংসদদ্যেত্যাদি অমুকগোহঃ ভ্রীমমুকদেবশর্্া শ্রীলক্মী- 
প্রীতিকামে! লক্ষমীপৃজামহৎ করিষো। ( পরার্থে করিব্যামি )। 

সংকল্পস্থক্রপাঠ'দি পূর্বক গণেশাদি পূজা ও “আত অগ্ুষ্ঠাভ্যাৎ নম£৮-_ 

ইত্যাদিক্রমে করাঙ্গন্যালাদি করিয়া কুর্ধমুদ্রাষে'গে সচন্দন পুষ্প লইয় লক্ষ্মী 
দেবীর ধ্যান করিবেন । যথা 

গু পাশাক্ষমালিকান্তোজ-স্থণিভির্াম্যসৌমায়োঃ। 

পল্মাসনস্থাং ধ্যায়েন্চ শ্রিয়ং ত্রেলোকা মাতরম্ ॥ 

গৌরবর্ণাং স্থুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার-ভূষিতাম্ । 
রৌক্াপন্ন-ব্যগ্রকরাং বরদাৎ দশ্গিণেন তু ॥ 

এই ধ্যান পাঠ করিয়া! পুষ্পটা নিজের মস্তকে দিয়া, মানসোপচারে 

অর্চন! করিয়! পুনরায় করাঙ্গন্তান করিতে হইবে; অতঃপর পুনর্ধার কুম্ম- 

মুদ্রায় সচন্দন পুষ্প গ্রহণপূর্ববক পূর্ের ন্যায় ধ্যান মন্ত্র পাঠান্তে পুষ্পটা 
নারায়ণচক্রোপরি প্রদান করিয়] “এতৎ পাদাৎ প্রীং লশ্দো নম£,--এই ক্রষে 
দশোপচারে পূজা করিবে এবং লক্ষ্মীদেব'কে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়। 
স্বাহার গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ ও প্রণাম করিবে। 

পুঙ্পাঞ্জলি মন্ত্র--ও নমন্তে সর্বদেবানাং বরদাপি হরিপ্রিয়ে । 

যা গতিন্ততপ্রপন্নানা স] মে ভূয়া ত্বদর্চনাৎ || 



বিশুদ্ধ আহ্িক-কৃত্য ২১৭ 

গায়ত্রী--৩ু মছালক্সো বিল্লহে মহাশয় দীমহি তন্গ: শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ শু । 

প্রণামমগ্র--ও বিশ্বদপন্ত ভাঁধ্যাসি পঞ্ষে পন্মালয়ে শুভে। 

সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালশ্ষম্ি নমোইস্ত্ব তে ॥ 

তৎপরে নারায়ণ, কুবের ও ইন্দ্রের পজা করিবে। 

কুবেরের ধান--কুবেরং ধনদং খর্বং দ্বিভুজং পীতবাঁসসম্ | 

প্রসন্নবদনৎ দেবং যক্ষগুহাকসেবিতম্ ॥ 

প্রণাম--ওু পধনদায় নমস্ভ্য* নিধিপদ্াধিপায় চ। 

ভবঙ্ ংত্প্রপাদ'ন্মে ধনধাগাদিসম্পদঃ | 

গঙ্গ। পুজাপদ্ধতি 

কৃত্যনিত্যন্রিয় সাধক শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক আচমন করত 

স্বশাখোক্ত-ন্বক্তিবাচন করিয়া! “নুর্য্যঃং সোম” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। 

পরে গণেশ, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও বিষুরকে গন্ধপুষ্প প্রদ্ানপূর্বক সন্কল্প 
করিতে হয়। যথা__ 

“বিষুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকণিখথৌ অমুক- 
গেত্রঃ শ্রীমমুকদেবশন্মা সর্বপাপক্ষয়পূর্ন্নক-শ্রীগঙ্গাপ্রীতিকামো গণপত্যাদি- 

নানাদেবনতাপুজাপুর্বক-শ্রীগঙ্গাদেবীপূজনমহত.. করি:ষ্য ৮ (পরার্থে 
করিষ্যামি )। ৃ 

এইবূপ সঙ্কর্পূর্র্বক স্বশাখোক্রুস্থঙ্গ পাঠ করিয়া পূজা আরম্ভ করিতে 

হয়। 'প্রতিমায় পুজা! করিতে হইলে মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দান ও ঘটন্থাপন 

করিতে হয। পরে আননশোধন ও সামান্তার্ঘয স্বাপনপুর্ব্বক ভূতশুদ্ধি, 

প্রাণায়াম করত গুরুপংক্তি নমস্কার করিরা, মাতৃকন্টাসাদি করিবেন । পরে 
গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকৃপাল, 

মৎস্তাদি দখাবতার, ব্রহ্মা, বিষু্, মহেশ্বর, ছুর্গা, যমুন1, নারায়ণ, লক্ষী, 

তাঙ্কর, ভগীরথ, নাগরাজ ও হিমালয়ের পুজা করিয়, "গাং 



২১৮ বিস্তদ্ধ আহ্বিক-কৃত্য 

অনৃষ্ঠাভ্যাং নম: এই ক্রমে করন্াস ও “গাৎ হৃদয়ায় নম?” এই ক্রমে 

অঙ্গন্তাস করিয়া কুর্ণমুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করত দেবীর ধ্যান করিবে। 

যখ1,_ 

“ স্রূপাৎ চারুনেত্রাঞ্চ চন্্রাযৃতপমপ্রভাম্। চামরৈবীজামানান্ত 

শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্। স্থপ্রদন্নাৎ স্ুবদনাঁং  করণপার্রশিজাস্তরাম্। 

স্থধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামাহ গন্ধানুলেপনাম্। ভ্রেলোক্যনমিতাং গঙ্গা দেবা- 

দিভিরভিই,তাঁম্।” 

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পটা স্বীয় মন্তুকে দিয়া, মানসোপচারে 

পৃ করও পীঠন্তাস করিয়৷ বিশেষাধ্য স্থাপনপূর্ধক পুনরায় করন্ঠাসাদি 

করত ধ্যান করিয়া প্রতিমাতে পুষ্প প্রদানপুর্বক আবাহন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠাদি 

করিয়া * “ও গাৎ গঙ্গারৈ, বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতারৈ শাস্তি প্রদায়িন্থৈ 

নারায়ণ নমো নম: এই মন্ত্রে যথাশক্তি পুজা করিবেন। পরে 

প্রণায়াম করিয়া__ও" গঙ্গায় বিশ্বমুখ্যাৈ শিবামৃতায়ৈ” ইত্যাদি 

মন্ত্র যথা-ক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত নিম়মন্ত্রে নমস্কার করিবেন। 

যথ1__ 

“৪” সদ্যঃ পাতকসংসৃত্ত্রী সদ্যে৷ দুঃখবিনাশিনী । 

সুখ? মোক্ষদা গঙ্গ৷ গলৈব পরমা গতিঃ ॥ 

অতঃপর যথাশক্তি বলিদান ও হোমাদি করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাব 

ধাপণ করিবেন । 

মনসাঢেদবী পুজাপদ্ধভি 

গৃহাঙ্গনে বেদিকোপরি প্রতিমা! স্থাপন করিয়! সাধক নিত্যক্রিয়' 

* সাক্ষাৎ গঙ্গায় পুজা করিতে হইলে আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠ 

করিতে হয় না। 



বিগুদ্ধ আহ্কিক-কৃত্য ২১৪ 

সমাপনান্তে স্বজিবাচনপূর্রবক “হুরধ্যঃ লোম” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সন্ধল্প, 
করিবেন । যথা,-- 

“বিষুররোম্ ততৎসদগ্ধ অমুকে মাদি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ। অমুক- 

গোত্রঃ শ্রীমমুকদেবশর্্| উরগাদিভয়োপশমনপুর্ব্কক শ্রীমনসাদেবীপ্রীতি- 

কামো গণপত্য'দিনানাদেবতা পুজা পূর্ব কা নস্তাগষ্টনাগসহিত শ্রীমনসাদেবী- 
পৃর্গনমহৎ করিষ্যে 1” ( পরার্থে করিষ্যামি )। 

এইরূপ সঙ্গল্ল করিয়া স্বশাখোক্ত স্ক্ত পাঠ করিতে হয়। “গু 

ইদং নেত্রত্রয়ং দরিব্যৎ চন্দ্রন্্যানলপ্রভম্। তারাকারময়ং দেবি পশ্ঠ তব 
ভুবননয়ম্॥% ইহ] পাঠ করিয়া! মুলমন্ত্র উচ্চারণপুর্ববক অঞ্জন দ্বার! দেবীর 

চক্ষূর্দান করিতে হয়। অতঃপর শ্বীয় বেদানুসারে ঘটস্থাপনপুর্ববক 

আসন-শোদন ও সামান্তাখ্য স্থাপনাদি করিয়া গণেশাদিপঞ্চদেবতা, 

আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকৃপাঁল, মৎস্যাদ্িদশাবতার প্রভৃতির পুজা 

করিয়। কুর্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া মনসাদেবীর ধ্যান করিতে হয় । যথা 

“ও” দেবীমন্বামহীনাৎ শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্তাৎ, হংসারূ91- 

মুদারামরুণিতবসনাৎ সর্বদাং সর্বদৈব। ম্মেরাস্তাৎ মণডিন্াজং কনক- 

মণিগণৈনশাগরত্রৈরনেকৈ-্বন্দেহহৎ সাষ্টনাগামুরকুচযুগলাং ভোগিনীধ 

কামরূপাম্ 1” 
এই প্রকার ধান করিয়া হস্তস্থিত পুপ্পটী স্ব-মন্তুকে প্রদান করিয়! 

মানসোপচারে পৃজাপূর্ববক বিশেষার্ঘ্য স্থাপনানস্তর পীঠন্তাসক্রমে পীঠপুজা 

করিতে হইবে । অনন্তর পুনর্ধার করন্টাসাঙ্গন্তাসপুর্বক পুনরপি পুর্ব্ধবৎ 

ধ্যান করিরা হস্তস্থিত পুষ্পটী ঘটে বা প্রতিমায় প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলি- 
পূর্বক আনাহন করিতে হইবে । যথা, 

£ও' আস্তিকন্ত মুনেশ্নীতা জগদানন্দকারিণী। এহোহি মনসাদেকি 
নাগমাতন মোহস্ত তে॥ ও আগচ্ছ বরদদে দেবি, সর্বকল্যাণকারিণি 

ন্ূহীশাখাং সমারুহ্থ তিষ্ঠ পৃজ্জাং করোম্যহম্॥ ও ভগবতি মনসাদেৰি 



১৯০ বিশ্বন্ধ আহিক-কৃত্ 

ইভাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ ঠিষ্ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সঙ্গিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, 
মম পুজাঁধ গৃহাণ।” 

এই প্রকারে আবাহন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্বক। “ও মনসাদেব্যৈ 
নমঃ»-_-এই মন্্ বলিয়া যথাসম্ভব উপচারে পুক্গা করিতে হইবে। স্নান 

করাইবার সময়“ ব্ৈলো কাপুজিতাঁং দেবীং নাগাভরণভূষিতাম্। স্াপয়ামি 

মহাভাগাঁৎ পুাযুধ নবুক্ধয়ে 0৮ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মনপাদেবকে 
ভৃগ্ধদ্বারা নান কনা£য়া পুনরায় চন্দনমিশ্রিত জলধারা শান করাইতে হয়। 

যথা,_-”ও গন্ধচন্দনমিশ্রেণ চোয়েন নাগমাতরম্। ন্নাপয়ামি মহাভাগাৎ 

সর্বমম্পত্তিহেতবে |? 

অনন্তর পাদ্াদি দ্বারা অষ্টুনাগগণের পুঙ্জা করিতে হয় । যথা,_- 

৮৩" অনস্তনাগ ইভাগচ্ছ”ঃ ইত্যাদিক্রমে আবাহন করিয়া “ও অনস্তায় 

লাগায় নমঃ,” এই বলিয়া! পুজা করিতে হয়| এই ক্রমে, বাস্ুকয়ে 

নাগায়, পণ্মায় নাগাঁয়, মহ্বাপদ্াঁয় নাগায়, তক্ষকায় নাগায়, কুলিরায় 

নাগায়, কর্কোটকায় নাগায়, শঙ্খায় নাগায়” বপিয়া প্রত্যেকের ভিন্ন 

ভিন্ন পূজা করিতে হয়। আবাহনও প্রতোকের স্বতপ্র করিতে হইবে। 
অতংপর মনসাদেবীকে পুম্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রণাঘ করিতে হয়। 

প্রণাম মন্ত্র, যথা-- 

ও থযোনিসম্ভবে মাতর্খতেশ্বরস্থতে শুভে । 

পল্মালয়ে নমস্তভ্যৎ রক্ষ মাত বুজিনার্ণবাহ ॥ 

ও আন্তিকশ্ত মুনেশ্মীতা ভগিনী বাস্কেন্তথ!। 

অরৎকারুমুনেঃ পত্বী মনসাদেবি নমোহস্তব তে ॥৮ 

অনস্তর যণাশক্কি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণপুর্বক বলিদান 
হোম ও দক্ষিণাদি করিয়া সংহাব্সুদ্রা দ্বারা! “ননসাদেবি ক্ষমন্থ** এই 

বলিয়া বিসর্জন করিয়। শাস্তি আশীর্বাদ করিতে হয় 
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সরন্বতী-পুজাপদ্ধতি 

প্রথমে নিত্যক্রিয়াদি স্মাপনপুর্ষক গুদ্ধামনে উপবেশন করিয়া, 

স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচন করত “ম্থয্য সোম”, ইত্যাধি মন্ত্র পাঠ করিয়া 

স্বল্প করিতে হয়। যথা 

“বিষুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাপি শুরে পক্ষে পঞ্চম্যাৎ তিথৌ অমুক- 
গোত্রঃ জীঅমুকদেবশন্মী প্রইতবিগ্ভালাভকামঃ শ্রীলরস্বতীপ্রীতিকামে 

বা গণপত্যা দিনানাদেবতাপুজা পূর্বক মন্তাধারলেখনীপধ্তিশ্রীপরস্বতী- 
পুক্মনকণ্মাহ, করিয্যে ।” (পরার্থে করিষামি ১ 

এইরূপ সঙ্কল করিয়া কৃতাগ্রলিপুর্বক সন্ত পাঠ করিয়! ( প্রতিমাপক্ষে 

মূলমন্ত্র চক্ষুর্দীন করিবে ) ঘটস্থাপন করিতে হয়। অতঃপর সমান্তার্ঘয 

স্থাপন, আসনগশুদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনপুর্ধক গণেশাদ্িপঞ্চদেবতা, 

আদিত্যাদি নবগ্রাহ, ইন্দ্াদি দশদিকৃপাল, মত্শ্তাদি দশাব্তার, ব্রদ্ধা, বিষু, 

লক্ষী, মহাদেব, ছুর্গা, যনসাদেপণী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি দেবতাগণের অচ্চন। 

করিতে হয়। 

অনন্তর প্রতিমাস্থলে-_-গুরুপংক্তি নমস্কার, ভূহশ্ুদ্ধি, শাতৃকান্যাস, 

বাহাম!তৃকান্যাস ও প্রাণায়ামাদি করিয়। “সাং অগুষ্ঠাভ্যাৎ নমঃ” ইত্যাদি 

ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া কুশ্মমুদ্ব' যোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান 

করিতে হয়। যথা 

“ও তক্ুণশকলমিন্দোধিত্রতী শ্ুৈত্রকান্তি:, 

চভরনমিতাঙ্গী সন্গিষগ্রা সিতান্সে । 

নিজকরকমলোদ্তল্েখনীপুস্তক শ্রী, 

সকলবিভবসিদ্ধো পাতু বাগ দেবতা ন: 1” 

অতঃপর হন্তস্থিত পুষ্প শি মস্ডকে দিয়। মানসোপচারে অর্চনা 

বরিয়! বিশেধার্য গ্থাপনপূর্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন ও প্রণ 
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প্রতিষ্ঠা করিবে । অনন্তর “এ সরধ্ষত্যৈ নম£”-এই মন্ত্র বশিয়। 

যথাশক্তযপচারে দেবীর অর্চনা করিতে তয়। 

তদনস্তর লক্ষ্মী, নারায়ণ এবং মন্তাধার ও লেখনীর পুজ্জ। করিতে হয়। 

অতঃপর দেবীকে ঠিনবার পুষ্পাঞ্চপি দিতে হয়| মন্ত্ব যথা,_- 

“ও ভদ্রকাল্যৈ নমে। নিতাৎ সরস্বত্যে নমো নমঃ । 

বেদবেদাঙবেদান্তবিগ্াস্থানেভ্য এব চ ॥ 

'এষ সচন্দন-পুষ্পবি্বপত্রাঞ্জলিঃ এ সরম্থত্যৈ নমঃ |” 

অতঃপর কৃতাঞ্রলিপূর্বক বক্ষামাণ মন্ত্র পাঠ করিয়। প্রার্থনা করিতে 

ছুয়। যথা,_-গু যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্ধা লোকপিতামহঃ | ত্বাং 

পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা ॥ ও বেদাঃ শাস্্রাণি সর্বাঁণি নৃত্য- 

'শীতাদ্দিকঞ্চ যৎ। ন বিহীনং ত্বয়! দেবি তথা মে সন্ধ পিদ্ধয়ঃ ॥ ও লক্ষমী- 

শেধা ধরা তুষ্িগ্গ রী পুষ্টিঃ প্রভা ধূতিঃ | এতাভিঃ পাহি তগ্ভিরষ্টাভিমণাং 
সরম্বতী ॥৮ অতঃপর দেবীকে প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র থা 

গু সরম্বতি মহাভাগে বিস্তে কমললোচনে। 

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিগ্যাৎ দেহি নমোহস্ত তে ॥” 

অনন্তর হোম করিয়! দক্ষিণা দান ও অচ্ছিদ্রাবধারণাঁদি করিয়া বিপর্জন 

করিতে হয়। 

সুর্য্যপুভ্কা 

মাঘমাসের শুক্র পক্ষের সপ্তমী তিথিতে প্রাত:কালে কর্তা স্নানের 

ইতিকর্তব্যতা সম্পাদন করিয়া! সাতটা বদরীপত্র (কুলপাতা ) ও সাতটা 

অর্কপত্র (আকন্দপত্র ) মন্তকে লইন়া_-“ওঁ যদ্যদ্জন্মকৃতং পাপং ময়! 

সপ্তন্থ জন্মন্থ। তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হস্ত সপ্তমী ॥” এই মন্ত্র 
পাঠ করিয় ল্লান করিতে হয়। পরে সপ্ত অর্কপত্র ও সপ্ত বদরীপত্র, ফল, 

ুর্ববা, তল, পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা! অর্থ্য প্রস্তুত করিয়া! এই মন্ত্রে সল্প করিতে 
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হয়। যথা_-“বিষুরৌ অস্ত মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে সপ্তম্যান্তিথৌ অমুক- 
গোত্রঃ শ্রঅমুকদেবশশ্ম প্রহ্র্যপ্রীতিকামঃ স্বধ্যায়ার্ধযমহং দদে* এইক্জপ 
সঙ্কল্প করিয়৷ “ও অর্কপত্রসমাযুক্তং বদরীফলসমন্থিতম । অরুণোদয়বেলায়াং 
গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥ ও নমো বিবন্বতে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ও 
জননী সর্ধহু হানা সপ্তমী সগুসপ্তিকে। সপ্তবাহতিকে দেবি নমস্তে ববি 
মগুলে ॥” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হুর্্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিতে 
হয়। মন্থর যথা সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সগ্ুলোকপ্রদীপন । সগুম্যাং 
হি নমস্তভ্যং নমোহ্নন্তায় বেধসে ॥” 

অনস্তর স্বপ্তিবাচনপূর্ববক দ্বল্প করিতে হয়। যথা-_-“বিষুরৌ অদ্য মাঘে 
মাসি শুর পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী মমুকদেবশর্খা আরোগ্যকামঃ 
শ্রস্ধ্যপ্রীতিকামো বা) গণপত্যা দিদে বতা পুজা পূর্ব কণ্ীসয্যপৃজা কম্ধা্ 
করিষ্যে।” (পরার্থে করিধ্যামি )। 

অনস্তর সুক্ত পাঠ করিয়া গণপত্যাদি দেবতা পৃজাপূর্ববক ক্রঙ্গা, বিষুঃ, 
মহেশবর, বাস্তপুরুষ, গঙ্গা, যমুনা, দুর্গা, লক্গ্মী, সরস্বতীর পুজা করিয়া 
ও মন্ত্রে প্রাণায়াম করত গুরুপঙ্ঞ্জি প্রণাম কলিগ বখাশক্ি 
গ্যাপা্দি কবিয়। “সাং দয়ায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া করগ্ঠাস ও 
অঙ্গগ্াস করিয়! কুত্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণপুর্বক ধ্যান করিবেন। এগ 
রক্কাম্বজাসনমশেষগুণৈক সিপ্ধুৎ, ভানৎ সমস্তজগতামধিপৎ ভজামি | পদ্মুয়া- 
ভয়বরান্ দধতং করাজৈঘণিক্ামৌলিমরুণাঙ্গরুচিৎ ত্রিনেত্ত্রম॥৮ এই 
মন্ত্রে ধ্যান কবিরা! নিজমন্তকে পুষ্প প্রদান করিয়! মানসোপচারে পুজা 
করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্বক পুনরপি ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প প্রদান 
করিতে হয়। 

অনন্তর “€ হ্বীৎ হুধ্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক-__ 
আবাহন করতঃ “ও ভ্রীং হুূরধ্যায় নম:” মন্ত্রে ধাশক্তি পুজা! করিয়া মূলমন্ত্র 

জপ করত জপ সমর্পণ করিয়া “*& জবাকুমু নসঙ্কাশং কাশ্ঠপেয়ং মহাহ্যতিম্। 
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ধ্বান্তা রং সর্ববপাপদ্্ৎ প্রণতোইস্মি দিবাকরম্ ॥৮” এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়! 

ঈঙ্িণ। ও অস্িদ্রাবধারণ করিতে হয়। 

গচন্ধশ্বরী পুজা 

বৈশাখমাসের পুণিমাতিথিতে বাণিজ্যবৃদ্ধি কামনায় এই পৃজ1 করিতে 

হুয়। কর্তা ন্বাস্তবাচনাদি করিয়া সঙ্চল্প করিবেন--“বিষ্ুরে] তৎ্সদস্ত 

বৈশাখে মাপি শুর্ে পক্ষে পৌর্ণমাস্তাস্তিথীৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী *মুকঃ বাণিজ্য- 

বাদ্ধকাম? শ্রীদুর্গাপুঙ্জাকর্াহং করিব্যে” এই রূপে সঙ্কল্প পৃব্বক সুক্ত পাঠ 

করিয়া ঘটস্থাপনপুর্বক গণেশারি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদ্দি নবগ্রীহ, 

ইন্্রাদি দশদিকৃপাল, মত্শ্াদি ধশাবতার প্রভৃতি দেবতার পুজা! ও 
বথাশ-্ত হ্টানাি শেষ করত “তীং অঙ্ুষ্ঠাভ্যাৎ নমঃ, ইতযাদিরূপে 
করন্যাপাদি করিয়া পরবর্তী মন্ত্রে ধ্যান করিতে হয়-“গু গিংহস্থা 
শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভিভজৈঃ, এজ্খৎ চক্র-ধন্থুঃশরাংস্চ দধতী 

নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গণহার-কন্কণরণৎ-কাধীকণন্নংপুরা, ছুগ! 

দুর্গীতিহারিণী তবতু মে রত্বোল্লসংকুগ্ডল1 ॥” এইরূপে ধ্যান করিয়া “শু 
ত্ৰীং ছুং ছুগায়ে নম:” মন্ত্রে বথাশক্তি পুজা! করত জপ সমাপন পূর্ব 
প্রণাম করিয়৷ চণ্তীপাখ ইত্যাদি করিয়া দক্ষিণাস্ত করিতে হয়। 

শীতলাপুজ। 

শিত্ট্য কর্ম শেষ করিয়া কর্তাকে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। 
পবিষুপেো। অন্য অমুকে মানি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অনুকে পক্ষে, 

অমুকতিশৌ অমুকগোত্র; শ্রীঅমুকদেবশর্্া বিস্ফোটকাঁদিরোগোপশমন- 
পুর্বকশ্রীশীতনা-প্রীতিকামে। গণপত্যা দিদেবতা-পৃজাপুর্ববক-ঈণীতলা- 
পুক্জনমহং করিধ্যে' (পরার্থে করিধ্যামি)। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়। 
্বন্ব মুক্ত পাঠপূর্বক ঘটম্থাপন করিবে । চক্ষুর্দান মন্ত্র বথা-_ 
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--"গ ইদৎ নেত্রত্রয়ং দিবাং বহ্ছিভাগুসমপ্রভম্। তারাকারময়ং দেবি 
পন্য ত্বং ভূবনত্রয়ম। পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিতযাদি 

নবগ্রহ, ইন্্রার্দি দশপিকৃপাল, মতন্তাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষুঃ, 

যঠেশবর, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেখতাগণের পুজা করিয়া 

“শা হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদিরূপে করহ্যাস, অঙ্গন্তাস করিয়া কৃর্মমুদ্রাযোগে 

পুক্পগ্রহণ করত ধ্যান করিতে হয়--“ওু শ্বেতাঙ্গীং রাসভশ্থাৎ করঘুগ- 

বিলসন্মার্জনী-পুর্ণকুন্তাৎ, মাজ্জন্তা পূর্ণকুস্তামৃতময়জলৎ তাপশাল্টযে 
ক্ষিপশ্তাম্। দিগ্বস্নাং মুদি হর্পাৎ কনকমণিগণৈ-ভূষিতাঙগীৎ ত্রিনেত্রাৎ 

বিস্ফোটাহ্যগ্রতাপ-প্রশননকরীৎ শীতলাৎ তাং ভজামি |” এইরপে ধ্যান 

কগিয়। মানসোপচারে পুজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিরা পুনঃ ধ্যান করত 

ঘটে পুষ্প প্রদান করিতে হয়। অনস্তর “গু ভ্ীং শ্রীণীতলে দেবি 

ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যা্দিরূপে আবাহন করিয়া] প্রতিমাপক্ষে “আং ভ্রীং” 
ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠ। করত “শ্রী” এতদ্রজতাসনং শু ত্রীৎ শীতলায়ে 

দেব নমঃ” ইত্যার্দ মন্ত্রে শীতলাব পুজ1 করিয়া“এতং পাদাং 

শু. ঘণ্টাকর্ণায় নম£। ইত্যাদিরপে ঘণ্টাকর্পের পুজা পূর্বক 

প্রণাম করিতে হ্য়। “ও ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বধা!ধবিনাখন | 

বিস্রোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবশ॥”  তৎপবে যথাশপ্ষি 

জপ করিয়া জপ সমর্র্ণপূর্বাক নলিদান ও হোম শেষ করিয়। (স্তবপাঠ 

করিয়া) প্রণাম করিতে হয়| যথা-শ শীতলে তব জগণ্দাতা শীতলে তং 

জগতপিতা। শ্রীভলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ ॥” অনন্তর 

ঘক্ষিণ। ও অচ্ছিদ্র।বধারণ!দি করিতে হয়। 

প্রতিমাপুজ। (সংক্ষেপে ) 

প্রতিম। পুজাকালে বিশেষকপে হ্যাসাদি বিবার আবশ্ঠক হয় । 

১৫ 
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মাতৃকান্যাস 
অন্ত মাভৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্ষবধির্গীয়ধী চ্ছন্দো মাতৃকা-সরশ্বতীদেবত। 

হলে। বীজানি, শ্বরাঃ শক্তয়ো, মাতৃকান্তাসে বিনিয়ে।গঃ | 

ও ব্র্মণে খষয়ে নমঃ বলির] শির স্পর্শ করিতে হয়, গু গায়ত্রীচ্ছনদসে 

নমঃ বলিয়া মুখ স্পর্শ করিতে হয়, ও মাতৃকা-সরশ্বত্যৈ দেবতায়ৈ 

নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়, গু হুল্ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ বলিয়া 
গুহাদেশ স্পর্শ করিতে হয়, ও স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যেো! নমঃ বলিয়। পদনয় স্পর্শ 

করিতে হয়। অং কং খং গং ঘং ডং আত অঙ্থুষ্ঠাভ্যাৎ নমঃ বলিয়া উভত 
তর্জনী দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিতে হয়, ইং চং ছৎ জং ঝং ঞৎ ঈং 

ত'্জশীভ্যাং স্বাহ! বপিয়। উভয় অন্ুষ্ঠ দ্বারা উভয় তর্জনী স্পর্শ করিতে 

হয়, উৎ টং ঠৎ ডং ঢং ণং উৎ মধ)মাভ্যাং ব্যটু বলিরা ছুই হস্তেরই 
অন্ুষ্ঠদার মধ্যম। স্পর্শ ঝরিতে হয়, এধ তং থং দং ধং নং প্রং অপামিকাভ্যাং 

হুং ব'লয়। দুই হস্তেরই অঙ্গুঠদ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিতে হয়, ওৎ পং 

ফৎ বং ভং মং ও কনিষ্ঠ।ভ্যাং বৌষট্ বলিয়। দুই হষ্ডেরই মঙ্ষ্দারা কনিষ্ঠা 

স্পর্শ রবিতে হয়, অং যং রং লং বং শং ষ: সং হং লং ক্ষং অং 

করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফটু বলিয়া উওয় হস্তের করতলে করতলে এবং করপুষ্ঠে 
করপৃষ্ঠে স্পর্শ করিয়া] তলাঘাত করিতে হয়। সং কং খং গং ঘং ডং 

আং হাদয়ায় নমঃ বলিয়! হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়, ইং ৪ ছং জং ঝং 

ঞং ঈং শিরসে স্বাহা বলিয়া মস্তক স্পর্শ করিতে হয়, উৎ টং ঠং ভং 
ঢং ণং উৎ শিখায়ৈ টু বলিয়া শিখ! স্পর্শ করিতে হয়, এ তং থং দং 

ধং নং তং কবচ!য় ছৎ বলিয়া বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়, ওৎ পং 

ফং বং ভ. মং ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বলিয়৷ নেত্রত্রয় স্পর্শ করিত হয়, 
অং যং রং লং বং শং ষং সংহং লং ক্ষং অঃ করতঙপৃষ্ঠাত্যাং ফটু 
বলিয়া উভয় হস্তের করতুলে করতলে এবং করপৃষ্ঠে করপুষ্ঠে স্পর্শ 

করিয়া তলাঘাত করিতে হয়। 
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অনস্তর নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয় £-_ 

ও পঞ্চাশল্লিপিভিবি ভক্ত-মুখদো :-পন্ুধাবক্ষংস্থলাং, 

ভাস্বন্মৌপিনিবন্ধ-চন্দ্রশকলা মাপীন-তুঙ্গস্তনীম্। 
মুদ্রামক্ষ গুণং সুধাঢা-কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাঘুজৈ- 

বিভ্রাণাৎ বিশদ-প্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্েবতা-মাশ্রয়ে ॥ 

অতঃপর অং নমঃ বলিয়। পৃম্পদ্বারা ললাট স্পর্শ আৎ নমঃ বলিয়। 

মুখকুহর স্পর্শ, ইং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ চক্ষু স্পর্শ, ঈৎ নমঃ বলিয়া! বাম 
চক্ষু স্পর্শ, উৎ নম: বলিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ, উৎ নমঃ বলিয়! ব'ম কর্ণ স্পর্শ, 

থং নমঃ বলিয়। দক্ষিণ নাল। স্পর্শ, প্ৎ নদঃ বলিয়া বাম নাসা স্পর্শ, ৯ নমঃ 

বলিয়া দক্ষিণ গগুদেশ স্পর্শ, ৯« নমঃ বলিয়া বাম গণ্ুদেশ স্পর্শ, এং 
বলিয়া! ওষ্টদেশ নমঃ স্পর্শ, তং নম: বলিয়া অধরদেশ স্পর্শ, ওৎ নমঃ বলিয়। 

উদ্ধণদিকের দন্তপঞ্ঠক্কি স্পর্শ, গু নমঃ বলিয়! নিয়দিকের দস্তুপূক্কি স্পশ, 

অং নমঃ বলিয়। শিরোদেশ স্পর্শ, অঃ নমঃ বলিয়া বদনমণ্ডল স্পর্শ, কং 

নমঃ বণিয়া দক্ষিণ বাহুমূল ম্পর্শ, খৎ নমঃ বলিয়া কনুই স্পর্শ, 
গং নমঃ বলিয়া কবি বা মণিবন্ধ স্পর্শ, ঘং নমঃ বলিয়। অঙ্গুলীর 

মূলদেশ স্পর্ণ, ডৎ নমঃ বণিয়। অন্ুণীর অগ্রভ।গ স্পর্শ, চধ নম; বলিয়া! বাষ 

বাহুমুল স্পর্শ, ছৎ নমঃ বপিয় কনুই স্পর্শ, জং নমঃ বলিয়া] কর্জি বা মণিবদ্ধ 

স্পর্শ, »ং নমঃ বলিয়া] অন্গুলীর মুলদেশ স্পর্শ, ঞৎ নম বলিয়া অঙ্গুলীর 
অগ্রভাগ স্পর্শ, টৎ নমঃ ব লয়া দক্ষিণ উরুর মুলদেশ স্পর্শ, ঠৎ নমঃ 

বলিয়৷ দক্ষিণ জানুদেশ স্পর্শ, ডং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ গুল্ফ স্পর্শ, 
ঢং নমঃ বলিয়! দক্ষিণপদের অঙ্গুল'মূলংদশ স্পর্শ, ণৎ নমঃ বলিয়। 
অঙ্গলাগ্রভাগ স্পর্শ, তৎ নম বলিয়া বাম উরূমূল স্পর্শ, থং 

নমঃ বলিয়া বাম জামুদেশ স্পর্শ, দং ননং বলিয়া বাম গুল্ফ স্পর্শ, 

ধং নমঃ বলিগা বধামপদের অন্থুলীমূল স্পর্শ, নং নমঃ বলিয়া 
অগ্গুল্যগ্রভাগ স্পর্শ, পৎ নমঃ বলির দক্ষিণ পর্্্বেশ স্পর্শ, ফৎ নমঃ 
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বলিয়। বামপ-স্বদেশ স্পর্শ, বধ নমঃ বলিয়া পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ, ভৎ নমঃ 

বলিয়া! নাভিদেশ স্পর্শ মং নম: বলিয়া! উদর স্পর্শ, যৎ নমঃ বলিয়া 

বক্ষঃশ্থল বা! হৃদয় স্পর্শ, রং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ স্বন্ধ স্পর্শ, লং নমঃ 

বলিয়া ককুদ অর্থাৎ ঘাঁড় স্পর্শ, বং নমঃ বলিয়া বাম স্ব স্পর্শ, শং 

নমঃ খলিয়] হৃদর বা বক্ষঃস্থল হইতে দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগ পর্যন্ত 

স্পর্শ, ষং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে বাম হস্তের অগ্রভাগ পয) 

স্পশশ সং নমঃ বপিয়া হৃদয় হইতে দক্ষিণ পাদদেশেক অগ্রভাগ পর্যান্ত, 

স্পশ” হং নমঃ বলিয়া! হৃদয় হইতে বাম পাদদেশের অগ্রভাগ পধ্যস্ত 

স্পর্শ লং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত এবং ক্ষং নমঃ বলিয়া 

হৃদয় হইতে বদনমণ্ডল পর্যন্ত স্পর্শ করিতে হয়। 

প্রাণায়াম 

বীজমন্ত্র পাঠ করিয়া! তিনবার প্রাণায়াম করিতে হয়। (প্রাণায়াম 

বিধি ৬৬ পৃঃ ও ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )। 

'গীবন্যাস 

একটা পুষ্পু হস্তে লইয়া নিয়লিণিত মন্ত্রে নিয়োক্ত স্থানসমুদ্বায় স্পর্শ 

করিবে। 

হৃদয়ে হস্তস্বাপন করিয়া গু আধারশক্তয়ে নমঃ, ও কুম্মায় নমঃ, 

গু অনস্তায় নমঃ, ও পৃথিব্যৈ নমঃ, ও ক্ষীরদমুদ্রায় নমঃ, গু রত্বদীপায় 

নমঃ, গ মপিমগ্ডপায় নমঃ, ও কক্পবুক্ষায় নমঃ, শু রড্রবেদিকায়ে নমঃ, 

ও রক্রপিংহাসনায় নম: | দক্ষিণ বাহমুলে হস্তস্থাপন করিয়া ও ধন্মা় 

নমঃ, বামবছুমূলে হস্তস্থাপন করিয়া ও জ্ঞানীয় নমঃ, বাম উকুমুলে হস্ত- 

স্বাপন করিয়া ও বৈরাগ্যার নমঃ, দক্ষিণ উরুমূলে হস্তস্তাপন করি ও 

ইখধ্যায় নমঃ, মুখে হস্তস্থাপন করিয়া ও অধর্্ায় নমঃ, বামপার্ে 
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তবস্তস্থাপন করিয়া ও অজ্ঞানায় নমঃ, নাভিদেশে হস্তস্তপন করিয়া ৩ 

অবৈরাগায় নমঃ, দক্ষিণ পার্ে হস্ত স্থাপন করিয়া! শু অনৈশ্বর্ধযায় নমঃ, 

জদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়৷ ও শেষায় নমঃ, ও পদ্মায় নমঃ, অং স্ধ্যমগুলায় 

দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উৎ সোমমগুলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মৎ বঙ্ছি- 

মগ্ডলায় দশকলাত্ম.ন নমঃ, সং সত্বায় নমঃ) রং রজসে মমঃ, তং তমসে নমঃ, 

আৎ আত্মনে নভ্তঃ, অৎ অস্থরাজ্মনে নমঃ, পৎ পরমাত্মনে নমঃ, হীং 

জ্ঞানাত্মনে নমঃ। 

অনন্তর প্রদক্ষিণান্ুসারে ছৎপন্ের পূর্বাি অইকেশরে এবং মধ্যে 

( তন্তদদেবতার ) অষ্টগীঠশক্কি ও গীঠনন্ু যাস করিতে হয়। দুর্গপক্ষে মস্ 

যথা-_-আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, উৎ জয়ায়ৈ, এং সুক্ষ য়ৈ, এং বিশুদ্ধাম়ৈ, ও 

নন্দিন্টৈ)ং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, অঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ৈ নম: | মধ্যে--গ 

বজ্রনথদংস্রায়ুধার মহাপিংহায় হুৎ ফটু নমঃ | অন্যান্ত দেবতার পীঠশক্তি ও 

গীঠমন্থ জানা না থাকিলে হৃদয়ের মধ্যস্থল স্পর্শ করিয়! গু পীঠশক্কিভ্যো 

নমঃ, ও ীঠমন্থভ্যো নমঃ বলিতে হয়। 

খষ্যাদি ন্যাস 

মস্তকে খাষি, মুখে ছন্দঃ, হৃদয়ে দেবতা, গুহাদেশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি 

ও সর্বাঙ্গে কীলক স্থান করিবে। বে দেবতার পুজায় যে খষি যে 

ছন্দ মেই সকল নামাদ্দি উচ্চারণ করির! উক্তস্থান সকল স্পর্শ করিতে 

হয়। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ ছূর্গীপুজার বিধি লিখিত হইল। যথা-_- 

অন্ত দশাক্ষরজয়ুর্গীমন্তন্ত নারদ্ধষি 9গাঁয়ত্রীচ্ছন্দ আুর্গাদেবতা মম 

সর্ব্বাভীষ্সিদ্ধার্থ, ছর্গাপুজনে বিনিয়োগঃ। শিরসি গু নারদর্যয়ে নমঃ, 

থে ৩ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নম£, হদি & জয়ছুর্গায়ৈ নমঃ, গুহো গু প্রণবাঁয় 

বীজায় নম?) পাদমোঃ ও স্বাহা এক্তয়ে নযং, সর্বাঙ্গে গু অব্যককীলকার” 

ক্মত | 
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করন্যাস 

(১২৯ পুঃ ৬পং দেখ )। 

অঙ্ন্যাস 

(১২৯ পৃঃ ২৩পৎ দেখ )। 

ব্যাপকন্7াস 

শু বা মূলমন্ত্র উচ্চ।রণ পূর্বক হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাদ পর্য্যস্ত 

এবং পা হইতে হৃদয় পর্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণপুর্বক গাত্রের অতি 

স'ন্নকট স্থান দিয়। সঞ্চালন করাকে ব্যাপকন্তান বলে। ব্যপকন্তাস 

নবধা বা সপ্তধা করিবে, মন্তক হইতে পা পর্যন্ত এবং প! হইতে মস্তক পর্য্যন্ত 

এ্ররূপে স্তাস করিবে। 

সানস-সুজ। 

পরে কৃর্ধমুদ্র। (বাম করতল উদ্ধমুখ করিমা তাহার অস্ুষ্ঠ ও 

তর্জন্ীর মধ্যস্থানে দক্ষিণ করতল অধোমুখ করিয়। তাহার মধ্যমা ও 

অনামিকা সঙ্কুচিত করিবে, পরে দক্ষিণ তঞ্জ্রণীর অগ্রভাগে (বাম অনুষ্ঠ 

এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠাপ্বার৷ বামতর্জনীশীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া বামহস্তের 

মধামা! ও অনামিক| ছারা দক্ষিণ কনিষ্ঠার মলদেশস্পর্শ করাকে কৃর্মমুন্ত। 

বলে ) পুষ্প লইয়া ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই পুষ্প নিজ মন্তকে রাখিয়া 

বক্ষন্থলে চিভাবে বামহন্তের উপর দক্ষিণহস্ত রাখিয়া বাক্য মন ও. 

হৃদয়দার মানসপৃজা করিবে । মানস পুজা বিধি ২৯৫ পৃঃ ১৯পত পব্য )। 

ন্িশেষাঘ স্থাপন 

* স্ববামে ত্রিকোণ মওল করিয়া উক্ত মণ্ডলে এতে গন্ধপুশ্পে গু আধারশক্তয়ে 

নমঃ, ও কুর্থায় নম:, ও অনস্তায় নম:, ও পৃথিব্যে নমঃ বলিয়। পৃজ1! করিবে । 
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তৎপরে “অঃ ফট” এই মন্ত্রে শঙ্খ ধৃইয়! ত্রিপদিকাযুক্ত শঙ্খ এ মণ্ডলের 
উপর স্থাপন করিবে। পরে “নমঃ” এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দুর্বা ও আতপতওঁল 

শিয়া অর্ধ্য সাজাইয়া শঙ্ঘের অগ্রে দ্রিবে। তস্ত্রোন্ত পৃজায় বিলোম- 
মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ পূর্ব্বক শঙ্খ জল দিবে। যথা__ক্ষং লং হং সং যং শং বং 
লং রং যং মং ভং বং ফং পং, নং ধং দ্ং থং তং,ণং ঢং ডং 

ঠং টং, ঞৎ ঝং জং ছৎ চং, $ং ঘং গং খং কং, অঃ অং ও ওং 

বং এং ৯ৎ ৯২ স্কং খং উৎ উৎ হিং ইং আং অং, এবং 
সুলমন্ত্র উচ্চারণ করত তিনবার জল দিবে । পরে আধারে মং বন্ধিমগ্ুলায় 

দশক্লাত্মনে নমঃ, শখ্ঘে অং অর্কমগুলায় দ্বা্ঘশকলাত্মনে নমঃ, জলে উং 

সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ বলিয়া! গন্ধপুষ্পদ্ধার| পূজা করিবে। পরে 

অন্কুশমুদ্রা দ্বারা! শঙ্ঘের জল স্পর্শ করিয়া--ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি 

মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। অনন্তর দেবতাকে এ জলে আবাহুন 

করিয়া “হুং» মন্ত্রে অবগুষ্টন মুদ্রা ও «বষট” মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন 
করাইবে। পরে “বৌবটু”” মন্ত্রে সেই জল দেখিয়া! অর্ধ্যপাত্রের উপর 
অঙ্গহ্তাস এবং পদন্ধপুষ্পাদিদ্বারা দেবতার পুজ1 পূর্বক মংশ্বমূদ্রা ছারা 
আচ্ছাদন করতঃ মূলমন্ত্র আটবার জপ করিরে। পরে “বং মন্ত্রে; 

ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। তদনস্তর অর্থ্যপাত্রস্থ কিঞিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে 

লইয়! সেই জল নিজ মন্তকে ও পূজার উপকরণািতে কিঞ্চিৎ 
ছড়াইয় দিবে । অনন্তর গণেশাদি পঞ্চদেবতার, নবগ্রহের, দশদিকৃপাল 

ও সর্বদেবদেবীর পুজা! করিয়া পীঠন্তাস ক্রমে পীঠদেবতাদিগের পুজা 
করিবে। পরে পূর্বোক্ত কৃর্বমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই 

পুষ্প ঘটে বা দেবতার মন্তকে দিবে। 

আবাহন 

গণেশ, ছর্গা, বাযু, আকাশ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যান্ৃতিহ্বারা 
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আবাহন করিবে। ব্যাহৃতি-_-শু ভূভুবিঃ প্বঃ অমুকদেব € আবাহনী 
মুত্র দ্বারা ) ইহাগ্চ্ছ ইহাগপ্চ, (স্থাপনীমুদ্রা দ্বারা) ইহতিষ্ঠ ইহ ভিষ্ঠ, 
(সন্নিধাপনীমুদ্রা দ্বারা) ইহ সম্নিধেহি, (সংরোধিনীমুদ্রা ছারা ) ইই 

সম্নিরধাশ্ব, (সম্মুখীকরণী মুদ্র'দ্বারা ) অত্রাধিষ্ঠানৎ কুরু, (কুতাঞ্জলিপুটে ) 

মম পুজাৎ গৃভাঁণ। এই স্থলে আবাহনের বিশেষমন্ত্র যাহ! আছে তাহা ও 

পাঠ করিতে হয়। 

চক্ষুর্দীন্ন 

পুতদ্বারা বিল্বপত্রে কাজল প্রস্তত করিয়া! বিষপত্রের বোট] দ্বারা সেই 
কাজল দিয়। মূলমন্ত্র ব| গায়ত্রী পাঠপুর্বক চক্ষুর্দীন করিবে। অগ্রে দক্ষিণ 

পরে বামনেত্রে কিন্তু ত্রিনেত্র দেবতা তইলে আগ্রে উদ্ধ,নেত্রে পরে দগিণ 

এবং বামনেত্রে, স্ত্রীদেবতা হইলে অগ্রে বামচক্ষুঃ পরে দক্ষিণ চক্ষুঃ দান 

করিতে হয়। 

প্রাণপ্রতিষ্ঠ। 

( লেলিহামুদ্রা দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়) শিব ও শক্তির 

রক্ষরন্ধ, বা গগুদয় বিষ্ণুর হৃদয় অগ্ট দেবতার চরণম্পর্শ করিয়া ও 

আংব্বীং ক্রোং যং বং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ 

প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হী ীং----*'অমুকদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। 
গু আং হ্রীৎ......অমুকদেবতায়াঃ সর্কেন্্িয়ণি। ও আৎ হীং---"- 
অমুকদেবতাঁয়াঃ বাগ্নশ্চক্ষু:শোত্রপ্ৰাণ প্রাণ! ইহাগত্য সুখৎ চিরৎ তিষ্ঠন্ক 

স্বাহা। জদয় স্পর্শ করিয়া গু মনোজ্যোতিস্কৃধিতামাজ্যন্ত বুহস্পতিধজ্ঞ- 

মিম তনোতু ॥ অরিষ্টং যজ্ঞং সমিম- দধাতু বিশ্বদ্দেবাস ইহ মাদ্স্তামোং 
প্রতিষ্ঠ। অস্তে প্রাণাঃ প্রতিষ্ন্ক ভ্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরস্ত চ। অস্যে 
দেবত্বসিদ্ধয়ে শ্বাহা (পুং দেবতা হইলে অস্যৈ স্থলে অন্মৈ বলিবে )। 

পরে মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া প্রতিমার অঙ্গে আং হদয়ায় নমঃ 
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ইত্যাদি মন্ত্রে আঙ্গন্তাস করিবে। পরে যথণ্শক্তযুপচারে পুজা 
করিবে | 

অধিবাস 

প্রথমে দক্ষিণহস্তে কোশাস্থিত জলে ত্রিপত্র ও হরীতকী ধারণপূর্ধবক 

তাহার উপর বামহস্ত নিয়মুখে রাখিয়া নিয়োক্ত মন্ত্রে স্থল করিতে 

হয়। যথা-_বিধুরৌ তৎসদস্ভ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথো 

অমুকগোত্রঃ শ্রীমমুকদেবশন্্বী অমুকগোত্রস্য শ্রীমমুকদেবশর্শণঃ (ৰা 

দাসস্য ইত্যাদি) অমুকদেবতা-€ দেবতার নাম) প্রীতিকামঃ সঙ্কল্লিত 

মমুকদেবতা-( দেবতার নাম ) পুঁজাঙ্গভৃতৎ শ্রীমমুক-( দেবতার নাম) 

দেবতায়াঃ অধিবাসনকর্্মাহৎ করিষ্যামি। তৎপরে বরণভালাস্থিত 

মহী প্রভৃতি মহী অর্থাৎ গঙ্গামুত্তিকা, গন্ধ, শিলা অর্থাৎ নুড়ি, ধাল্ত, 

দর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘ্বত, স্বস্তিক অর্থাৎ পিটুলি দ্বার! নির্মিত দ্রব্য বিশেষ, 

সন্দূর, শঙ্খ, কঙ্জল, রোচন1 অর্থাৎ বাটা হলুদ, সিদ্ধার্থ অর্থাৎ সাদ! 

সরিষা, কাঞ্চন, রৌপ্য, ভা, চামর, দর্পণ, দীপ প্রশস্তিপাত্র 'অর্থাৎ বরণ- 

ডালাস্থিত সর্বদ্রব্য) দ্রব্য স্পর্শ করিয়া মৃলমন্ত্র বা গায়ত্রী জপ করিতে হইবে 

এবং ক্রমান্গ়ে এক একটী দ্রবা হস্তে লইয়া নিয়লিখিত বাক্যপাঠ করিয়৷ 

ঘটে প্রতিমায় ও ভূমিতে স্পর্শ করাইয়। পুনরায় বরগচালাতেই রাখিতে 

হইবে | বাক্যপাঠ--ও অনয] মহা! অস্যাঃ শুভারধিবাসনমন্ত্র ( পুরুষ দেবত। 

হইলে 'অপ্যাঃঃ না বলিয়া 'অস্য বলিতে হইবে ), অনেন গন্ধেন অপ্যাঃ 

স্তভািবাঁসনমন্ত, অনয়1! শিল্য়। অস।; শুভাধিবাঁসনমন্ত,। অনেন ধান্তেন 

অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্ত, অনয়? দুর্বয়া অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্ত,। অনেন 

পুম্পেন অন্যাঃ শুভাধিবাঁদনমস্ত, অনেন ফলেন অস্যাঃ গুভাঁধিবাসনমন্ত, 

অনেন দপ্না অস্যাঃ গুভাধিবাসনমস্ত্, অনেন ত্বতেন অস্যাঃ শুভাধিবাসন- 

মস্ত, অনেন স্বন্তিকেন অন্তাঃ গুভাধিবাসনমস্ত, অনেন সিন্দুরেণ অন্ঠাঃ 
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শুভাধিবাঁসনমন্ত, অনেন শঙ্খেন অস্যাঃ শুভাধিবাঁসনমন্ত, অনেন কজ্জলেন' 

অস্যাঃ শুভাধিবাঁসনমত্ত, অনয়। রোচনয়। অস্যাঃ গুভাধিবাসনমস্ত, অনেন 

সিদ্ধার্থেন প্দস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্তর, অনেন কাঞ্চনেন অন্তাঃ শুভাধিবাসনমন্ত, 

অনেন রৌপোণ অস্তাঃ শুভধিবাঁসনমন্ত্র, অনেন তাম্রেণ অদ্যাঃ শুভাধিবাসন- 

মত, অনেন চাঁমরেণ অসা: গুভাধিবাসনমন্ত্র, অনেন দর্পণেন অস্যাঃ 

শউভাধিবাসননত্ত্, অনেন দীপেন অনা: শুভাধিবাসনমস্থ,। অনেন প্রশস্তি- 

পাকেণ অসাঁঃ শুভাধিবাসনমন্তর । অনন্তর আইভখাড় প্রভৃতি মাল 

ভ্রধা নিয়লিখিত বাক্যপাঠ করিয়। ঘটে ও প্রতিমায় স্পর্শ করাইয়! 

যথাস্থানে রাখিতে হইবে । (আইভ'াড়) অনেন যাঙ্গল্যদ্রব্যণ অন্যাঃ 

শুভাধিবাসনমন্ত্র, (পরী) অনেন মাঙ্গল্যদ্রবোণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনম্ত, 

৫ বা ৭ গাছা (দুর্ধবাসমন্িত-হরিদ্রামিশ্রিত স্তর) অনেন মাঙ্গল্য- 

সুত্রেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমন্তর । অনন্তর স্ত্রীদেবতার বামহস্তের এবং 

পুরুষাদবতা কইলে দক্ষিণ হন্তের মণিবন্ধে এ হতা বাধিয়! দিতে হইবে। 

অধিকস্ত স্ত্রীদেবতা হইলে তাহার কপালে সিন্দুরের ফৌটা দিতে হইবে। 
অনস্তর যে দেবদেবীর অধিবাস হইতেছে তাঁহার ষোড়শোপচারে পুজা 

করিতে হয়। অবশেষে নিবেদনীয় অন্ত দ্রবাসকল উৎসর্গ করিতে হয়। 

দর্গাপুজাদি বিশেষ বিশেষ পুজায় পূর্বদিনে অধিবান করিতে হয়। 

সংক্ষেপ পৃজায় সদাই কর। হইয়। থাকে । 

আবরণ পুজা 

দেবতার পুক্ষায় আবরণ বা অঙ্গপুজা করিতে হয়। প্রত্যেক 

দেবতারই আবরণপুজ্া! বিভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে । দি তাহ! 
জানা না থাকে, তাহা হইলে “ও আবরণদেবতাভ্যে। নমঃ” বলিয়া পৃজ। 
করিলেও চলিবে | পঞে দেবতার পরিবারগণের পুজা কগিবে। 
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সহচ্ক্ষেপ 6হাম পদ্ধতি 
(যছছুর্কেদী ) 

হোতা পুর্বাভিমুখে আচমনপূর্বক বালুকাদি ছারা স্থপরি্কত স্থানে 

সম্তবিংশতি অঙ্গুল গরামাণ চত্রুরত্র মণ্ডল রচনাপূর্বক চারিদিকে ৩ আছ্গুল 
বাদ দিয়। হস্ত পরিষাণ স্থৃপ্ডিল করিবে এবং পরে উহা গোময়দ্বার। তিনবার 

লেপন করিয়া কুশ দ্বারা স্থপ্ডিলের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্বপ্রান্ত 
পর্যান্ত তিনটী রেখ! করিবে । এ রেখা তিনটা দক্ষিণ দ্দিক হইতে 

আরুষ্ঠ করিয়! উত্তর দিক্ পর্যান্ত সমভাগে করিতে হইবে। দক্ষিণ হণ্তের 

অনামিকা! ও অনুষ্ঠযোগে উল্লিখিত রেখা হইতে ধুলি লইয়া ঈশান কোণে 
ফেলির। দিবে । পরে স্থৃঙিল জলের দ্বারা অভ্ুাক্ষণ করিয়া নিজের দশিণ 

দিকম্থিত কাংসাপাত্রস্থ বা নূতন শরাবস্থ অগ্ি হইতে জলদ অগ্গি গ্রহণ 
করিয়া ও ক্রব্যাদ-মগ্িৎ প্রভিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্ররাহ:। 

এই মন্ত্র উচ্চারণ করত দক্ষিণ পশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিবে। পরে 

অপর অগ্নি গ্রহণ পূর্বক ও ইহৈবায়মিতরো জাতবেদ! দেবেভ্যো হব্যং 
বহতু প্রজানন্। এই মগ্ত্র পাঠ করিয়। নিজের অভিমুখে স্কৃপ্ডিল মধো 

বহ্নিস্থাপন করিবে । পরে 'প্রজলিত অগ্থির প্রতি কাভাঞ্লি £ইয়া মন্ত্রপাঠ 

করিবে ; যথা-ও সর্বতঃ পাণিপাদাস্তঃ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখঃ | বিশ্বরূপা 

ষঞানগ্সি: প্রণীতঃ সর্বকন্মন্থ। অনন্তর অগ্নির দক্ষিণদিকে যজ্জিয় কাঠ 

নির্িত পীঠে পুর্বাগ্রে কুণ পাতিয়। ব্রঙ্গার আপন কল্পন। করিবে। 

অনন্তর পৃর্ববৃত ব্রদ্ধা অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিনা ভিমুখে অবস্থান 

পূর্বক গত অহে দৈধিষব্যোদতান্তষঠান্তস্য সদনে মীদ যোহম্মৎ পাকতর: | 
এই মন্ত্র পাঠান্তে ব্রহ্মাসন দর্শন করিবে, পরে সেই ব্রঙ্গাসন হইতে একটা 

কুশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গষ্ঠের ছারা গ্রহণপূর্বক ও নিরম্তঃ 
'পাগ্পা সহ তেন বরৎ দ্বিত্ঃ। এই মন্ত্র পাঠান্তে এ কুশটা দক্ষিণ 

পশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিবে। পরে ও ইদমহং বৃহস্পতে: সদনে 
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সীদামি প্রস্থুতো দেবেন সবিভ্রা তদগ্রয়ে প্রব্রবীমি তদ্ বায়বে তৎ 

পৃথিব্যে । এই মন্ত্র পাঠপুর্ঘক অগ্নির অভিমুখে উপবেশন করিশ্বে। 
কুশময় ব্রদ্ধপক্ষে হোতাই উত্ত মন্ত্রমমূহ পাঠ করিবেন । 

অনস্তুর অগ্নির উত্তর দিকে আস্তরণের জন্য কতকটা স্থান বাদ দিয়! 

পূর্বাগ্রকুশের দ্বার! ঢুইটা 'আসন কল্পনা করিয়া বামহন্তে চমল ( চাম্চের 
মত) গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ধৃত্ত পাত্রস্থ জলের দ্বারা উহা পুবণপূর্ব্বক 

প্রথমে পশ্চিমাদনে রাখিয়া! স্পশ” করিয়া পুর্বাসনে স্থাপন করিবে। 

পরে কুশান্তরণ করিবে, যথা--অগ্রির পুর্বদিকে ঈশান কোণ হইতে অগ্নি 

কোণ পর্যন্ত, দক্ষিণে ব্রহ্মাসন হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত, পশ্চিমে নৈখত কোণ 

তইতে বামু কোণ পর্য্যন্ত এবং উত্তরে অগ্নি হইতে প্রণীতা পরাস্ত পূর্বাগ্রে 

একসারি করিয়া কুশ পাতন করিবে । 
অনন্তর অগ্রভাগ হইতে প্রাদেশ প্রমাণ (অঙ্গ-্ঠ ও তর্জনী প্রপারণ 

করিয়া সেই মাপে ) কুশপত্র (পবিজ্র) শু পবিজে স্থো বৈষ্ব্যো। এই 

মন্ত্রে নখ ব্যতিরিকে কুশের দ্বারা ছেদন করিয়া গু বিষ্েেমনসা পুতে স্থঃ, 

এই মন্গ্ে জলগারা অভ্াক্ষণপুর্বক প্রোক্ষণ্ীপাত্রে উত্তরাগ্রে রাখিবে। 

পরে তাহাতে প্রণীতোদক ঢা'লয়] বানহস্তের অনামিকা ও অঙ্গ, দ্বারা 

৭বিত্রাগ্র এবং দক্ষিণ হস্তের অনামিক! ও অঙ্গু্ঠ দ্বারা পবিত্রের মূল ধরিয়া 

উ প'বঞছ্েের মধাভাগের দারা প্রোক্ষণীপাত্রের জল তিনবার উত্তোলন 

পুর্বক ভূমিতে নিক্ষেপ ক'র্রা পবিত্র প্রোখণীপাত্রে বাথিবে। পরে 

দৃক্ষিণহস্তের দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র উত্তোলন করিয়। বামহস্তে গ্রহণপুর্ববক 

তাহার বিঞ্চিং জল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুপিদ্বারা ফেলিয়। দিবে। পরে 

প্রণীতাপাত্রস্থ জল ছার! উহা প্রোক্ষণ করিবে । তৎপরে প্রোক্ষণীপা ত্রস্থ 

জলছ্ারা সকল দ্রবকে এক একবার প্রোক্ষণ করিয়া প্রণীতা ও অগ্নির 

অধ্যভাগে প্রোক্ধণীপাত্র বাখিয়া দিবে । অনস্তর আল্যস্থালীতে ত্বত 

ঢালিয়া অগ্নিতে গালাইয়া একখগ জলস্ত কাষ্ট গ্বতের উপর চতুর্দিকে 
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দুরাইবে। ত্ান্তর দক্ষিণহস্তে ক্রুব গ্রহণ করিয়া গ্রাগগ্রে অধে।মুখে 

অগ্নিতে লামান্ত গরম করিবে, পরে বামহান্তে উহ! লইয়। সম্মার্জন কুশ ষটুকের 

অগ্রভাগ দ্বারা উহার উপরিভ!গে মুল হইতে অগ্র পর্যস্ত এবং মূলের 
দ্বারা অধোভাগে অগভাগ হইতে মুল দেশ পর্য্যন্ত সম্মার্জন করিয়া 

প্রণীতোদক দ্বার! অন্ত্ক্ষণ করিবে, পরে উহা! পুনরায় অগ্নিতে গরম করিয়! 

দক্ষিণাংশে রাখিবে। পরে পুনর্বার ঘ্বত উদ্বাসন করিয়! ( উত্তোলন করিয়া ) 

অগ্নির উত্তর ভাগে রাখিয়া পুন: অগ্নির পশ্চাৎ ভাগে রাখিবে। পরে 

ও সবিতু স্ব প্রপব উৎ পুণামাচ্ছিদ্রেণ পবিভ্রেণ কুর্ধযস্য রশ্মিভিঃ ( স্বাহা ) 

এই মন্ত্রে পূর্বপবিত্রের অগ্রভাগ বামহস্তের অনামা ও অনুষ্ঠদ্বারা এবং 
যুলদেশ দক্ষিণহত্তের অনাম] ও অঙগুষঠস্বারী উত্তান হস্তে ধরিয়া উহার মধ্য- 

ভাগদ্বার। দ্বত উত্তোলন পূর্বক পবিত্র করিয়া! উহ! অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে 

পরে ঘ্বত পাত্র অবলোকন করতঃ উহাতে কোন অপকৃষ্ট দ্রখ্য থাকিলে 

তাহা ফেলিয়! দিয়। প্রোক্ষণীকে ও পূর্ববমত পবিত্র দ্বারা পবিভ্রীকৃত 

করিয়! উপযমন কুখগুলি দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করিয়া বামহন্তে জড়াইর'! 

তিনটা স্বতাক্ত সমিধ অগ্রিতে প্রক্ষেপ করিয়! দক্ষিণহস্তের গণ্ড যে সপবিত্র 

প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল গ্রহণ করিয়া অগ্নির ঈশান কোণ হইতে আবস্ত 

করিয়। উত্তর দিক পদ্যস্ত সেচন করিবে । সংশ্রব ধারণার্থ পাত্র প্রণীত! 

ও অগ্নির মধস্থানে রাখিবে। পরে ক্রব গ্রহণ করিয়া দক্ষিণজানু 

ভূমিতে পাতিত করিয় ব্রচ্মাকে স্পর্শ করিয়া “ও প্রঙ্গাপতয়ে শ্বাহা” 

এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তর ভাগে পূর্বাগ্র অবিচ্ছিন্ন ঘ্ুতখার] দিবে । পরে অবশিষ্ট 

কিকিৎ ঘ্বত “ইদং প্রজাপতয়ে এই মন্ত্রে দেবতার উদ্দেশে সংঅব 

পাত্রান্তরে নিক্ষেপ করিবে । এইরূপ বিধি সর্বত্র জানিবে। “গু ইন্দ্রায় 

স্বাহা'” এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ ভাগে পুর্বাগ্র অখিচ্ছিন্ন ঘ্বৃতধার| দিবে, পরে 

“ইদমিজ্দরায়'* এই মন্ত্রে দেবতোদেশে দাঁন করিনে। “ও অগ্য়ে শ্বাহা” 

এই মন্ত্রে অগ্নির উন্তরার্দ পূর্ববাঞ্ধে ঘ্বত দিবে, “ইদমগ্রয়ে” এই মন্ত্রে 
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দেবতোদ্েশ। “গু সোমায় ম্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণার্ধ পুর্বার্দে 
দ্বৃত দিবে, “ইদং সোমায়" এই মন্ত্রে দেবতোদেশ। ইহা সর্বকর্মসাধারণ 
কুশওকা। 

অতঃপর প্রকৃত কর্ম করিবে, যথা-বিষ্ুুরোম্ তৎসদগ্েত্যাদি 
অসুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশন্্মা জীদুগা প্রীতিকামঃ অমুকমন্ত্েণ ইয়ংসংখ্যক. 
সাজ্যামুকসামন্ঠিঃ € অথবা! ইর়ৎসংখ্য কাঞ্াহুতিভিঃ ) শ্রীদর্গীদেবতাহোষ- 

মহৎ কযা, পরার্থে করিষ্যামি । এইরূপে সংকল্প করিয়া ''অগ্নে তং বরদ- 
নামা:স” এই প্রকারে অগ্নির নামকরণ করিয়া ও পিঙ্ভ্র-শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ 

পীনাল-জঠরোরুণঃ | ছাগন্থং সাক্ষ-হত্বোহগ্রি সপ্তার্চিঃ শক্তিধারক2। 

এই মন্ত্রে ধান করত শু বরদনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাঁগচ্ছ এইরূপে আবাহন 

পূর্বক ও বরদনামাগ্নয়ে নমঃ এইরূপে গন্ধপুষ্পাি দ্বারা পুঞ্জা করিবে। 

পরে গু এতাভ্যঃ ইয়ংসংখাকসাজ্যমুবস'মভ্ো নমঃ) এতদধিপতকে 

বিষবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানায় শ্রমদ্হূর্গাদেব্যৈ নষঃ এইরূপে অর্চনা! করিয়া 

যথোক্ত মন্ত্রে হোম করবে । ইদং শ্রীহ্র্গাদেবৈ নমঃ এইরূপে দেবতোদ্দেশ 
করিবে। 

অনন্তর উদীচ্য কর্ম করিবে, যথা_-বদ্ধা হোতাকে স্পর্শ করিয়। 

থাকিবেন। প্রথমে ত্বতদ্ধারা মহাব্যাহতি হোম করিবে, যথা_ ও ভূঃ 

স্বাহা। ইদমগ্নয়ে-দেবতোদেশ। ও ভূবঃ শ্বাহা। ইং বয়বে-- 

দেবতোদেশ। ও স্বঃ ন্বাহা। ইদৎ স্ধ্যায়_-দেবতোদেশ। পরে 

প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে । যথা-বিষুরোম্ তৎ্সদস্ধেত্যাদি ল্অমুক- 

গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশম্মা ক্ৃতেহস্মিন হোমকর্্মণি যদ্ বৈগুণ্যৎ জাতং 
তন্গোষপ্রথমনায় “তব অগ্রে' ইত্যাদি: পঞ্চভির্শান্তেঃ প্রায়শ্চিতহোম- 

মহং করিষ্যে। এইবপে সংকল্প করিয়।“গু অগ্নে ত্বং বিধুনীমাসি+ 
এইক্ূপ অধর নাম করিগা"“€ বিধুনামাগ্ধে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইতাদি 

বলির আবাহন করত “গু বিধুনামাগ্রয়ে নমঃ” এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি- 
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দ্বার! অগ্নির পূজা করিবে। পরে ও ত্বম্নে অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য 
হেড়ে। অব যাসিশীষ্ঠাঃ । বজিষ্ঠ ৷ বহ্িতমঃ শোশুচানে। বিশ্বা দ্বেধাংসি 

প্রমুমুগ্ধান্মৎ শ্বাহা। ইদং মগ্্রীবরুণাভ্যাং-ইতি দেবতোদ্ধেশ। গু 

সন্বন্নো অগ্নেইবমো ভবোতী নেদিষো। অস্তা উষলো বৃষ্টো। অব হক্ষ নো 
বরুণৎ ররাণো বীহি মুড়ীকং স্ছবে ন এধি ম্বাহী। ইদমগ্নীবরুণাঁঙ্যাং-_ 

দেবতোন্ধেশ। গু অয়াশ্চাগ্নেইস্তনভিশস্তিপাশ্চ সত্ামিত্ব ময়া অনি। অয় 

নো যজ্ঞ, বহা শ্ুয়া নো ধেহি ডেষজং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে-_দেবতোদ্ধেশ। 

& যে তে শতং বরুণ যে সহশ্ৎ যক্তিয়াঃ পাশ। বিতত মহাস্তঃ। তেভি- 

নে অপা স'বতোত বিজু বিশ্বে মুগ্চন্ধ মরুতঃ হ্র্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায় 

সবিজে বিষ্ণবে বিশেভ্যো দেবেভ্যেো! মরুত্তা: শ্বর্কেভাঃ- দেবতোদ্ধেশ। 

শু উদৃত্তমৎ বরুণ পাশম দ্দদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথ বয় মা দত্যবরতে 

তবানাগসো। অদিতয়ে স্তাম শ্বাহা। ইদবং বকুণায় - দেবতো.দশ। ও 

প্রশ্াপতয়ে ম্বাহা । হদং প্রজাপতয়ে-_ছেবতোদেশ। ও অগ্রয়ে সিষ্টিকতে 

স্বাহ। ইদমগ্রয়ে শ্থিষ্টিকতে- দেবতোদেশ । অতঃপর ও শুর্ষ]ায় স্বাহা 

ইদৎ ্র্য্যায়__দেবতোদ্দেশ।  এইরূপে আদিত্যাদি নব্গ্ছের হোম 

করিবে! ও ইন্ত্রায় শ্বাহ!।  ইদমিক্্রায়_দেবতোঙ্গেশ । এইরূপে 
ইন্দ্রাদি দশদিকপালের হোম করিবে । অথন1--৩ হর্্যাদি-নবগ্রহেভাঃ 

স্বাহা। ইদং সূর্য্যাদিগ্রচ্েভ্যঃ_দেবতোদেশ। শু ইন্দ্রাদিদশদিক্ পালেভ্যঃ 

স্বাহা | ইদমিন্দ্রাদদশদিকৃপালেভ্যঃ£_ দেবতোদেশ।  তৎপরে গ্রাম্য 

দেবঠা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনস1, শীতলা, সন্ঠী ও বাস্র দেবতাগণের হোষ 

করিতে হয়। তৎপরে ও অগ্নে তব মুড়নামাপি” এইরূপে নাম করিয়া 
“গু মুড়পাঁমাপ্ে ইাগচ্ছ” ইত্যানিকূপে আবাহন করতঃ গু মুড়- 

নামাখ্রয়ে নমঃ এই মন্ত্রে অগ্নির পুজা করিবে । পরে ফল তান্বলাদি 

অগ্নিকে প্রদান করত পুর্ণাছত্তি দিবে । যথা ।-য্জমানের 
সহিত উঠি] ঘ্বৃতপূর্ণ ক্রু গ্রহণ করত ষ মৃদ্ধশানং দিবো 

হ 
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আরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাতমন্সিম্। কবিং সম্রাজমিতিথিং 
জনানামাগন্ন1 পাত্রং জনয়স্ত দেবা: শ্বাহা। খই মন্ত্রে পূর্ণাুতি দিবে। 
পরে অগ্নির ঈশান কোণে দুগ্ধ ঢালিয়। ক্রবের দ্বারা হোমভন্ম গ্রহণ- 
পূর্বক অনামিকা দ্বারা তিলক করিবে । ও কশ্যপস্ত ভ্র্যাহুষং 
(ললাটে )। ৭ জমদপ্রেন্ত্যায়ষং (কগে)ট। গু যদ্দেবানাং 

তযায়ষং (দর্গিণঙ্কন্ধে)। ৩ তন্মে অন্ত ত্র্যায়ুষং (হৃদয়ে )। 
পরে “ত অগ্নে ত্বৎ সমুদ্রৎ গচ্ছ'” বণিয়া অগ্নিকে বিসর্জনপুর্বক “ও 

পৃথি ত্বং শীতল ভব” এই মন্ত্রে অগ্নিতে দধি ও জল সেচন করিবে । পরে 

শান্তি করিবে । শাস্তিমন্ত্রপরে লিখিত হইতেছে । তৎপরে ও এতট্মৈ 

পূর্ণপাত্রাম় নমঃ ( অগব1 পুর্ণপাত্রান্থুকল্পভোজ্যায় নমঃ), এতদধিপতয়ে 

ও বিষ্ণবে নমঃ, এতসম্প্রপ্ানায় ও ত্রাঙ্গণায় নমঃ, এইরূপে অগ্চনা কবিয়! 

বিজ্ুুরোম্ তৎসঘদ্যেত্যাদি শ্ীঅমুকদেবও) প্রীতিকামনয়া কুতৈতদ্ধোন' 

কর্ণ: সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা মিদৎ পূর্ণপাত্রং ( পূর্ণপাত্রান্থকলপভোজাৎ ) গবিষ্ু- 

দৈবতমহৎ অমুকগোত্রায় শ্রীমমুক দেবশম্মণে ব্রদ্মণে ত্রাঙ্মণায় (কুণব্রহ্মপক্ষে-_ 

ষথাস স্তবগোত্রনান্জে ব্রাঙ্মণায় ) সম্প্রদদে। এইরূপে পূর্ণাপাত্র দশিণা 

দ্বান করিয়া শ্ব স্ব কর্মের দক্ষিণা দান করিবে। (কুশত্রাহ্মণ পক্ষে ) ও 

বর্মন ক্ষমন্য এই মন্ত্রে বিজন করিয়। গ্রন্থিমোচন করিবে। 

দক্ষিণা! 
উদ্দাহরণ স্বরূপ দুর্গাদেবীর দক্ষিণার নিয়ম দেওয়া হইল। 

প্রথমে পুজকের দর্ষণা দিতে হয়। যজমান 4৩ এত 

ক্ষাঞ্চনমূল্যায় নম: বলিয়া রজতখুদ্রাদি অর্চনা করিয়া বামহস্ত উপুড় 

করিয়। ধরিয়! এবং দক্ষিণ হগুদ্বার। ত্রিপত্র সহ কোশার জলে হরীতকী ধরিয়! 

নিষ্বোক্ত বাব বলিবে-বিষ্ুরে? তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে 

অমুকতিথোৌ শ্রীহূর্গাপ্রীতিকামনয়া মৎ্সন্কুলিত - শ্রীদুর্গাপুজদক মি 
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কতৈতৎপৃজনকর্থ্ণঃ সাঙ্গতার্থ, দক্ষিণামিদৎ কাঞ্চনমুল্যং শ্রীবিধুদৈবতমহৎ 
অমুকগোত্রায় প্রীঅমুকদেবশর্দণে (পুজ্কের গোত্র ও নাম ) পুজকায় 

ব্রাঙ্মণায় তুভ্যৎ সম্প্রদদে, বলিয়া জলের ছিটা দিয়া পুঙ্কের হস্তে দিতে 
হয়। অতঃপর পুরোহিত সেই দক্ষিণা লইয়া “ও স্বন্তি” এই মন্ত 
উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর মূল দক্ষিণার অর্চনা করিয়া পুনরায় 
বলিবেন--বিষুররে! তৎসদদ্য অনুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথো”*"'*" 

শ্ীহর্গীপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতদ্হূর্গাপূ্জনকর্ণ: সাঙ্গতার্থৎ দক্ষিণামিদং 
কাঞ্চনমূল্যৎ শ্রীবিষুদদৈবতমহৎ শ্রীহ্র্গায়ৈ তুভ্যৎ সম্প্রদদে, এই বলিয়! 
জলের ছিটা দিতে হয়। পৃজক এ দক্ষিণা ঘটে স্পর্শ করাইয়৷ লইবেন। 
অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন। 

ৃ সায় আর্তি 

"সন্ধ্যার পর চারি দণ্ডের ভিতরেই দেবতার আরতি সম্পন্ন করিয়া শীতল 

দিতে হয় । 

ব্িসঙ্জন 

পরদিন সকালে পঞ্চেপচারে পুষ্জা করিয়! দইকড়যা ( সংস্কত নাম 

দ্রধিকড়ম্ব) নিবেদন করিতে হয়| দইকড়মার মন্ত্র--এতে গন্ধপুশ্পে ও এতশ্ৈ 

,দ্রধিকডন্বায় নম:, ইদং দধিকড়ম্বং ওঁ ছূর্গায়ে নমঃ। তাহার পর আৰূতি 

করিয়া “ও ছুর্গে দেবি ক্ষমন্ব'” পাঠ করিয়া! ঘটে জলের ছিট! দিয়া ঘট ও ' 

প্রতিম। সামান্য নাড়াইয়। দিবে । অতঃপর সংহার মুঙার একটা নিশ্মাল্য 
অর্থাৎ নিবেদিত পুষ্প গ্রহণ করিয়া আঘ্রাণপূর্বক (*সেই সময় মনে 

কদ্দিতে হইবে যেন তেজঃম্বরূপিণী দেবী হৃদয় প্রবেশ করিয়াছেন) হস্ত ধৌত 

ফৰিয়। কুণ্ইাড়ীর উপর হইতে দর্পণ হৃত্তে লইর। দেবীর মুখের দিকে 

ধরিয়৷ তাহার প্রতিবিদ্ব লহঁয়৷ পর পৃষ্ঠায় লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন-- 

১৬ 
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ও উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাৎ পর্বতবাসিনি 

ব্রদ্ধযোনি-সমুৎপঞ্জে গঙ্ছ দেবি মমান্তরম্ ॥ 

ও গচ্ছ গচ্ছ পরৎ স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি | 

ংবসরে বাতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥ 

দ্রই্ব্য--পুরষ দেবত! হইলে উপধূর্ণক্ত মন্ত্রের শেষের ছুই লাইন 

বলিতে হইবে এবং 'পরমেশ্বরি” স্থানে 'পরষেশ্বর' বলিতে হইবে। 

অনস্তর ঘণ্টাবাগ্তাদি সহ দর্পণটী হলুদজলে ডুবাইয়া দেবতার পায়ের 

নিক বাখিতে হইবে, যাহাতে দেবতার পাদ্দপদ্ম উহাতে প্রতিবিদ্বিত 

হয়( তপরঃ ঈশান-কোণে ভ্রকোণ মগুল অঙ্কিত করিয়া “ও 

নির্মাল্যধারিণ্যে নমঃ” বলিয়। এ মণ্ডলের উপর নির্দ্মাল্য ব| নিবেদিত 

পুষ্প স্থাপন করিবে, তাহার পর বাস্তা্দি সহকারে ঘট এবং প্রতিদাকে 

যথাসময়ে নদী, প্রশস্ত পুফরিণী প্রহতিতে নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু ঘটটাকে 

জলে পূর্ণ করিয়! পুনরায় গৃহে ফিরাইয়া আনিতে হয়। শেষে এ ঘটের 
জল দ্বারা পুরোহিত শান্তি দিবেন । 

শান্তি 

জমান স্বজনগণনহ পূর্বসুখে উপবেশন করিলে পূজক পশ্চিমাভিমুখে 

দাড়াইয় কুশ বা আত্ম পল্লবাদি দ্বারা ঘটের জল সকলের মাথায় ছিটাইয়! 

দিয়! নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে 

কয়া নশ্চিত্র ইতি খক্ত্রয়স্য বামদের খাধিগায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্ত্রো দেবত। 
শান্তিকম্মণি জপে বিনিয়োগ: | 

গু কয়া নশ্চিত্র আ তুব.-দুতী সদা বুধঃ সথা। কয়। শচিষ়্া বৃতা ॥ ও 
কন্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎস-দক্ধসঃ | দৃঢ়া চিদ্ারুজে বন্থ ॥ ৩ 

অভী যুণঃ সধীনা, মবিতা জরিত্ণাং। শতৎ ভবাহ্যতয়ে ॥ (খণ্বেদী ও 
যন্ধূর্েদী পক্ষে -_ভবাস্থ্যতিভিঃ বলিবে)। এই মস্ত্রতিনটী ভিনবার পাঠ করিয়া 
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€ খখেদ ও যজুর্বেদের এই মন্ত্র সাম নহে, তঙ্জন্য ততদ্বেদীরা একবার 

পাঠ করিয়া) ও স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার (খথেদী ও 

যুর্ধেদী একবার ) উচ্চারণ করিবে । স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্রের পুর্ক্ে 
যজুর্ব্বেদীয় বিশেষ মন্ধ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

*. ৩ ঘ্যৌঃ শান্তি-রন্তরিক্ষৎং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তি-রাপঃ শান্তি- 

রোবষধয়ঃ শান্তিঃ। বনম্পতয়ঃ শাস্তি-বিশ্বে দেবাঃ শাস্তি-ব্রঙ্গ শাস্তিঃ 

সর্বং শান্তি: শান্তিরেব শাস্তিং, সা মা শাস্তিরেধি | 

সর্বসাধারণের জন্ত-_-ও সর্রোগশান্তিঃ। শু সব্বাপচ্জান্তিঃ । গু যত 

এবাগতং পাঁপং তঠ্ন্রব প্রতিগচ্ছতু । পু শাস্টিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

এই প্রকারে শাস্তিজল লইয়া প্রণান ও '্াণীর্বাদাদি করিয়া মিষ্টার 

খাইতে হয়। 

স্ৃতিকাষণ্ঠী পুশ 

( ষেটের! পুজা ) 

পু্রজননের ষষ্টদিবসে পিতা সন্ধ্যাবেলা আচমনপূর্বক উত্তরাভিমুখে 
বসিয়! শ্বস্তিবাচন পাঠ করিয়া “কুরধ্যঃ সোম” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া 

সঙ্কল্প করিবে । যথাঁ-ও অন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিধৌ 

অমুকগোত্রঃ শ্রী মুকদেবশর্শ্া অমুকগোত্রন্ত শ্রীমতো। মমাভিজাতনবকুমারস্য 
সংরক্ষণবাম: ( সর্দ্দারিষ্ প্রশমনপূর্ববকদীর্থায়ুষ্ঈকমো লা) বনিবলিদানানস্তরৎ 

গণেশযষ্ঠযাদিদেবতাপুজনকর্্মাহং করিষ্যে। অতঃপর সংকলস্থক্ত 
পাঠনন্তর বাহিরে সাতটা মগুল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর 

আন্তৃত কুশোপরি বটপত্রে মাধভক্তবলি দিবে। যথা-_( ক্ষেত্রপালগণকে ) 

“গু ক্ষেত্রপালা ইহাগচ্ছত” ইত্যার্দিরপে আবাহন করিয়া পান্ভাদি দ্বারা 
পৃজাপুর্বক “ও ক্ষেত্রপালা নমো! বোইস্তক সর্বশক্তিফলপ্রদাঃ। বালদ্য 
বিদ্রনাশায় প্রতিগৃরত্বিমং বলিম্ ॥৮ এষ মাষভকবলি: ও ক্ষেরপাহধেক্কা! 
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নমঃ। অনস্তর পূর্বাদি দিকন্থিত ভূতগণকে আবাহনপূর্বক পুজা করিয়া 

“ও পুর্ববাদিদিপ্বিভাগেু স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ | শাস্তিৎ কুর্বস্ত তে সর্ষে 
প্রতিগৃহুত্তিমৎ বলিম্।| এষ মাধ্ভক্তবলিঃ ও পূর্বাদিদিখিভাগস্থভূতেত্যো 
নম+» বলিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে । তারপর ভূতদৈত্য- 

পিশাচগণকে আবাহনপুর্বক পুজা করিয়া “ও হৃতদৈত্যপিশাচান্া 

গন্ধর্ব্ব বক্ষরাক্ষসাঃ। গুভং কুর্বন্থ তে সর্ব মম গৃহুত্থিমৎ বলিম্ ॥| এষ 

মাষভক্তবলিঃ ও ভূতটৈত্যপিশাচার্দিভ্যো নম: বলিয়া প্রদান করিবে । 

অনস্তর মাতৃকাগণকে আবাহন ও পুজ। করিয়! “গু নানারূপধরাঃ সর্ব মাতরো 

দেবযোনয়:| স্বয়ং রক্ষন্ত মে পুত্রং তুষ্টা গৃহুত্বিমং বলিম্।। এষ মাষভক্ত- 
বলি: গু মাতৃভ্যো নমঃ।” অতঃপর আদ্িত্যা্দি নবগ্রহকে আবাহনপূর্বক 

পুজা! করিয়া “ও আর্দিত্যাদি গ্রহ! যে চ স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ। শাস্তিৎ 

কুর্বস্ত তে সর্ধে মম গৃহত্ধিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্রবলিঃ গু আদিত্যাদি- 

নবগ্রছেভ্যে। নমঃ” বলিয়া প্রদান করিবে । অনস্তর যোগিন্ার্দিকে 

আবাহনপুর্বক পুজা করিয়! “গু যোগিনী ডাকিনী চৈব মাতরো নিবসস্তি 
যাঃ। শাস্তিং কুর্বন্থ তাঃ সর্ব! মম গৃহূত্থিমৎ বলিম্।। এষ মাধতক্তবলি: ও 

যোগিন্তািভ্যো নমঃ 1৮ বলিয়। দিবে । ততৎপরে দিকৃপালদিগকে আবাহন- 

পূর্বক পুজ! করিয়! “ও দিকৃপালাশ্চ তথেক্জ্াগ্যাঃ স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ। শাস্তিৎ 

কুর্বস্ত তে সর্বেধ মম গৃকুত্িমং বলিম্ | এষ মাষভক্তবলিঃ গু ইন্দ্রাদি- 

লোকপালেভ্যো নমঃ” বলিয় দিবে । অনস্তর দ্বারদেশে গমন করিয়া “ও 

ত্বারপালেভ্যো! নমঃ” বলিয়া পাগ্ভাদি দ্বারা পুজ1 করিয়া “ও দ্বারপাল নমস্ত্ুভ্যং 

সর্ধশান্তিফলগরদ (সর্বোপর্রবনাশন )। বালবিদ্রবিনাশায় পুজা গৃত্ 

জুরোতম ॥ ও থঙজ্ীপাণে নমস্ত্ভ্যং সর্ববিদ্ববিনাশন | ত্বত্প্রসাদাদ- 

বিছ্বেন চির জীবতু বালক: 1৮ বলিয়া দিবে। অতঃপর ৩ জন্তায় নমঃ 

বলিয়া পূজা করিয়। প্রণাম করিবে, ষথা-গু জন্তাস্ুর মহাবীর সর্বশাস্তি- 

ফলপ্রদদ । রক্ষম্ব নম বালং ত্বং পৃজাং গৃহ যথাম্থথৎ || গ্তৎপরে সামান্যার্ঘয 
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হইতে মাতৃকান্তাস পর্য্যস্ত কর্ম সমাপন করিয়! ঘটস্থাপনমন্ত্রে ঘটস্থাপন 
করিয়া “গাৎ অর্ুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র ছার! করাঙ্গস্ভাস সমাপনাস্তে 

গণেশকে ধ্যান করিয়া! “সত গণেশ ইছাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া 
'আবাহনপূর্ববক পাস্তাদি বার! পৃজ1 করিবে । তৎপবে গণেশকে প্রণাম করিবে, 
“শু সর্ববিস্থরোইপি ত্বমেকদন্তো গজাননঃ | বঠীগেহেহচ্ছিতঃ শ্রীত্যা শিশুং 
দীর্ধায়ুষং কুরু | লম্বোদর মহাভাগ সর্বোপদ্রবনাশন। ত্বতপ্রসাধাদ- 

বিদ্বেন চিরং জীবতু বালক£ ॥/” বলিয়া গণেশকে প্রণাম করিবে। অন্তর 
বষ্ঠীপু্। করিবে। প্রথমে যা অগ্ুষ্ঠাত্যাৎ নমঃ, বীং তর্জনীভ্যাৎ শ্বাহা ইতাদি 
অন্তদ্বারা করাঙ্গন্তাস করিয়া যঠীদেবীর ধ্যান করিবে। যথা -“৩ স্থিভূজাৎ 

হেমগৌরাঙ্গীং রত্বালঙ্কারভূষিতাম। বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচন্দ্রনিভাননাম্ । 
পউবন্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। আঅগ্কার্পিতন্ুৃতাৎ হঠীমদ্ুজন্থাৎ 

বিচিন্তয়েৎ | বলিয়া ধ্যান করিয়া মানসোপচার দ্বারা পুজা সমাপন 

.কিরিয়া গীঠ দেবতার পুজ। করিবে । যথা--আধারশক্যা।দকে আবাহন- 

পূর্বক পুজ। করিবে, পরে জয়াদিগকে আবাহনপূর্বুক পৃজা! করিবে। 

যগা--'গু জয়ায়ৈ নমঃ” বলিয়া! গন্ধ ও পুষ্পা্দি বারা পুজা কবিবে। এই 
প্রকার “গু বিজয়ায়ৈ নমঃ গু অজিতায়ৈ নমঃ, & অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ও 

কাল্যৈ নমঃ, গু ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ও মঙ্গলায়ৈ নমঃ, €& সিদ্ধায়ৈ নম£”, মধ্যে 

“গু লোহিতায়ৈ নমঃ», '€ মৃষোণায়ৈ নম: । অনত্তর পুর্ববৎ ধ্যান করিয়া 
আবাহন করিবে । আবাহন মন্ত্র থা অংয়াহি বরদে দেবি মহাষষ্ীতি 

বিশ্রুতে। শক্তিবূপেণ মে পুত্রং রক্ষ জাগরবারে ॥ বঠীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ 

ইত্যাদি বলিয়া আবাহনপূর্বক “শু বষ্ট্যে নম:” বলিয়া পাদ্ডাদি দ্বারা 
পূজা করিবে। অনন্তর ও গৌর্ধযাঃ পুত যথা ক্ষন্দঃ শিল্ুঃ 
সংরক্ষিতত্বয়।। ৬থা মমাপ্যয়ং বালে রক্ষ্যতাং যঠ্ঠি তে নম:ঃ।| 
এই মন্ত্রে পুম্পাঞ্রলি দিয়া স্তবপাঠ পূর্বক প্রণাম করিবে। 

যথা-_৩ জগম্মাতজগিদ্ধাত্রী (জয় দেবি জগন্মাতঃ ) জগদানন্দকারিণি । 
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প্রলীদ মম দেবেশি যঠাদেবি নমোইস্ত তে ॥ গু শক্তিত্বং সর্বদেবানাং 

লোকাঁনাং ছিতকারিণি | ত্বমিমং রক্ষ মে বালং মহাষঠি নমোহস্ত তে ॥ 
ও ভূতদৈত্যপিশাচেষু ডাকিনীযোগিনীযু চ। মাতেব রক্ষ মে পুত্রং 

শ্বাপদে পর্নগেযু চ। যষ্ঠীদেবি মহাভাগে ভক্তানামভয়প্রদে । বরদে ত্বৎ- 

প্রসাদেন চিরং জীবতু বালকঃ। অক্রিৎস্ত সুতিকাগারে দ্বেবীভিঃ পরি- 

বারিতে। রক্ষা কুরু মহাভাগে সর্বোপদ্রবনাশিনী ॥ ও আঘুদেরহি 

যশো। দেহি ভাগাং ভগবতি দ্বেহি মে। পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ 
কামাং্চ দেহি মে। অতঃপর “গু ত্রিশরণায়ৈ নম£'* বলিয়া পুজা 
করিবে। এই প্রকার বৃদ্ধমাতা, গৌরী, চকটপুতনা, পুঁজিতহারিণী, 
গোময পুন্তপিকায় জাতহারিণী, ইহাদিগকে পুজা করিবে। 

অনন্তর জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কগালিনী, ছূর্গা, শিবা, ক্ষমা, 

ধাত্রী, ম্বাহা, স্থধ!, ইহাদদিগের পুজা করিবে। তংপরে গৌরী, পদ্মা, শচী, 

মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শাস্তি, পুষ্টি, ধুতি, 
তুষ্টি, আত্মদেবতা '3 কুলদেবতাকে পূজা! করিবে। প্রত্যেকের পৃথক্ 

পূজায় অক্ষম হইলে “তত গৌর্য্যাদিযোড়শমাতৃকাভ্যো নমঃ” বলিয়া! পুক্জা 
করিবে। ততৎপরে ও জন্মদায়ৈ নম: বলিয়৷ জন্মদার পুজান্তে প্রণাম 

করিবে, মন্ত্র বথা--ঙ যা জন্মদেতি বিখ্যাতা শুভদা তুবি পুর্জিতা। 

করোতু সর্বদা! রক্ষাৎ বালন্ত স্তিকাগুহে ॥ অনস্তর মার্কগেয়কে ধ্যান 
করিয়া পুজা করিবে। পুস্পাজলি দিবার মন্ত্র--ও মার্কণেয় মহাবাহে 

প্রার্থয়েংহং কৃতাঞ্জলি:। চিরজীবী যথা ত্বং ভোস্তথ! ভবতু মে সৃতঃ। 
অনন্তর সপ্ত চিরজ্জীবিগণের পুজা করিবে । (অশ্বখামা, বলি, ব্যাস 

হনুমান. বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম-এই সপ্ত চিরজীবী )। 

অতঃপর “গু নারদাদিভ্যো নমঃ বলিয়া পুজা] করিবে, এই প্রকার 
গঙ্গায়ৈ নমঃ, ছর্গায়ৈ নমঃ, মহালশ্ম্টো নয, সরহ্বতে নমঃ, অঙ্বিস্তাদি 

নক্ষত্রেভ্যো। নমঃ, বিছুম্তাদিযোগেভ্যো। নমঃ, ববাদিকরণেভ্যো নমঃ, 
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প্রতিপদা্দি-তিথিভ্যো নমঃ, হ্লর্যযাদিবারেভ্যো নমঃ) বলিয়। ইহাদিগের 

পূজা করিবে । অনন্তর স্কন্দকে আবাহনপূর্বক পাসন্যাদি দ্বারা পুজ। 

করিয়া “গু কার্তিকের মহাবাহে! (মহাঁভাগ বা) গৌরীহদয়ননদন | 

বালং মে রক্ষ ভীতিভ্যঃ ষড়ানন নমোইস্ত্ব তে |” বলিবে | অনস্তর শিবায়ৈ 

নমঃ, সম্ভূত্যৈ নমঃ, কীর্্য নমঃ, সম্তত্যৈ নমঃ, অনস্য়ায়ৈ নমঃ, ক্ষমায়ৈ নমঃ 

এইরূপে পুজা করিবে, অথবা শু যট্ কৃ'ত্তকাভ্যো নমঃ বলিয়া পুজা! করিবে । 

তৎপরে মস্থানদণ্ডের পূজা করিবে। প্রণাম মন্ত্র মন্থান মনগরোহসি 
ত্বং মধিতঃ সাঁগরন্তয়া | তথা মমাপি পুত্রস্ত যথ বিদ্বং নমোহস্ত্ব তে ॥ তৎপরে 

বাস্থদেবকে পাগ্ভাঁদ্িদ্বার। পুজা করিয়। প্রণাম করিবে, যথা ও বাস্থদেখ 

নমস্তে তু শহ্খচক্রগদাধর | কুমার রক্ষ তাতিভ্যঃ শাস্তিং কুরু নমোহস্ত 

তে ॥ ত্রেলোক্যপুজিত শ্রীমন্ দৈত্যচক্রবিষদ্দন । শান্তিং কুক গদাপাণে 
নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥ অনস্তর পুনর্বার মাষভক্তবলি দিবে। মন্ত্র_ 

গু বলিং গৃহুস্ধ মে দেবা আদিত্যা বসবস্তণা। মরুতশ্চাস্বিনৌ দ্েবাঃ 
সুপর্ণাঃ পরগা গ্রাঃ ॥ অন্তর! যাঁতুধানাশ্চ রথস্থা দেবতাশ্চ যাঃ। 

দিবিষ্ঠা লোকপালাশ্চ যে চ বিস্বিনায়কাঃ। সর্ববতঃ স্বন্তি কুর্বস্থ দিব্যা 

মহর্যয়ন্তথ! | সথতৎ কুর্বন্থ মে রক্ষাং শান্তিৎ পুষ্টিং ধূ্তস্তথা ॥ এষ মাধভত্ত- 

বলি: সর্বেভ্যো নমঃ, বলিয়। মাষভক্তবলি প্রদান করিবে । পরে--ও যে 

রৌদ্রা রৌদ্রকর্মাণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ | সৌম্যাশ্চৈবতু যে কেচিৎ সৌধ্য- 
স্বাননিবাসিনঃ। মাতরে! বৌদ্রবূপাশ্চ গণানামধিপাশ্চ যে। বিশ্বতৃতাস্তথা 

চান্তে দিথিদিক্ষু সমাশিতাঃ। সর্কে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহৃত্বিমং বলিম্। 

সিদ্ধিং দিশস্ক মে পুত্রং ভয়েভ্যঃ পান্ত মে সদা॥ এষ মাধভক্তবলিঃ ও 

ভূতেভ্যে। নম: | এই বলিয়া মাঁষভক্তবলি প্রদান করিবে। পরে 
বালককে বন্ত্রাবৃত ব্যজনের উপর রাখিয়া ষঠীর পদে সমর্পণ করিবে | মন্ত্র-- 

গু দেবানাঞ্চ খষীণাঞ্চ ভক্তানাং ভববসলে। মাতেব রক্ষ মে পুত্রং 

যহাবন্তি নমোহস্ত তে।। জননী সর্বভূতানাং বালানাঞ্চ বিশেষত: । 
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নারায়ণীশ্বরূপেণ স্থুতং যে রক্ষ সর্ধবতঃ1| জগদাগ্যে জগন্মাতজ গদানন্দ- 

কারিণি। সমর্পিতো। মনন দেবি পাদয়োস্তব মে স্থৃতঃ। নিজপুত্রবদেনং 

ত্বং কুরু দীর্থামুষং সদা। অয়ং মম কুলোৎপন্ো রক্ষার্থ, পাঁদয়োস্তব । 

নীতে। মামহাভাগে চিরং জীবতু বালকঃ ॥ এই বলিয়া পরে পুষ্পাঞ্জলি 
পিয়! প্রণাম করিবে । মন্ত্র যথা.-ও মাহেশ্বরি শিবে নিত্যৎ শিবদে 

শিবনায়িকে | স্থৃতং মে রক্ষ পন্মাক্ষি শিবো তবতু মে স্থতঃ || অনন্তর 

সাদা সরিষা ছড়াইয়া “গ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষনাশ্চ সরীস্থপাঃ। 

অপসপন্ তে ভূতা যে ভূা বিদ্বকারকাঃ|| বিনায়ক! বিদ্লকরা মহোগ্রা 

জ্ঞদ্বিষে। যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থ কৈনজ-সমানকল্পৈম'য়া শিরস্থা 

বিদিশঃ প্রয়াস্ত | এই মন্ত্র বপিয়া! শিশুকে রক্ষা করিবে। তৎ্পরে 

দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য মম[পন করিবে । অনস্তর ধন্গুঃকাণ্ড 

গৃছে রাখিয়া আচারবশতঃ বকুলপত্র দ্বারা হোম করিবে । তৎপরে বিষ্ণুর 

দ্বাদশ নাম কুছম বা হরিদ্রাদ্বার! বন্ধে লিখিয়া বালক ও প্রস্থুতির শিরোদেশে 

রাখিবে | বিষুওর দ্বাদশ নাম, যথা _কেশব, অচ্যুত, গোবিন্দ, পদ্মনাভ, 

ন্নিবিক্রম, বাসুদেব, হৃধীকেশ, পুগুরীকাক্ষ, বামন, নরসিংহ, হয়গ্রীব ও 

নারায়ণ, এই কয়টী নাম হরিছা বা বুস্কৃম দ্বারা বন্ধে পিখিবে। এই 

দিনে ১২শ জন ব্রাঙ্ষণের পদধূলি লইয়া মিষ্টান্া'দ দান করিতে হয়। 

হতিকাগৃছে ছাগ, ছাগের খোঁটা, অন্ত, অগ্নি, জল, দোয়াত, কলম, প্রদীপ 
লৌহ, ঘুন্সি, আতমরা ফল ও তালপত্র প্রভৃতি রাখিতে হয় । নিজে পুজা না 
করিয়৷ পুরোহিত বারা পুর্ন! করাইলে পুরোহিতকে বস্ত্র দিতে হয়। 

স্রর্খাঘ 

ছুরায়োগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাত কামনায় শুরধ্যার্ধ্য দিবার বিধান 
আছে। ূর্য্যার্থ্য শুরুপক্ষে সপ্তমী তিথিতে ও রবিবারে দিবার প্রশস্ত 

সময়। পূর্ব্দিনে নিরামিষ ভোজন করিতে হয় এবং কর্থের দনে 
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প্রাতঃম্গানার্ধি ও প্রাতঃ সন্ধ্যাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া গন্ধাদি ও নারায়ণাদির 

অর্চনাপূর্বক “ও সুধ্যঃ সোম” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠাস্তে সন্কল্প করিতে হয়। 
যথা--বিষ্করো। তৎসদস্ত অমুকে মালি অমুকে পক্ষে অমুকতিথো 

শ্রীঅমুকগোত্রঃ শ্ীঅমুকদেবশন্মী ( অমুকগোত্রসা শ্রাঅমুকদেবশর্ণঃ দাসস্য 

ব।) গোচরবিলগ্লার্ধি-যথাস্থানাবস্থিতাবলোকক-রব্যাদি-নবগ্রহ-সংস্চিত্ত- 

সংশ্চ্যমান সংস্চয়িষ্যমাণ-সর্বাক্িষ্টপ্রশমনপূর্বকং জীববদেতৎ-স্থলশরীরা. 

বিরোধেন সর্বরোগাণাৎ ঝটিতিপ্রশষনকাম: ও হৎসায় নমঃ ইত্যাদি 

সপ্ততিসংখাকমন্ত্রে: শ্রীহুর্ধযার্থ্যদানমহৎ করিষ্যে (অপরের নিমিত্ত হইলে 

“করিষ্যামি' বলিতে হইবে )। তৎপর সঙ্কল্পন্ক্ত পাঠ করিবে । 

যে স্থলে সুর্যের দর্শন হয় এক্সপ স্থলে পুর্বাভিমুখে বসিয়া অষ্ুদল পল্প 

অস্কন করিয়া পদ্মের পূর্বাদলে বর্ডুপাকার রক্তবর্ণ হুখ্যের আকৃতি অঙ্কন 

করিবে, এবং অগ্রিকোঁণে রবি, দক্ষিণে বিবদ্ধান্, নৈর্খতে ভগ, পশ্চিমে 

বরুণ, বায়ুকোণে মিত্র, উত্তরে আদিত্য, ঈশানকোণে বিষু$ এবং মধ্যে 

ভাস্করমুন্তি অঙ্কনপূর্ব্বক ইহার্দিগকে পুর্পতগ্ুল দ্বারা আবাহনপূর্ন্বক 
পুজা করিবে। পরে সূর্যকে আবাহন করিয়া যোড়শোপচারে পুজা 

করিয়! পূর্ববাদি ক্রমে দীস্তা, হুক্কা, জরা, ভদ্র, বিভূতি, বিমল, অমোঘা ও 
বিদ্যুত! ইহাদিগকে পুজ্গা করিয়া মধ্যে ছায়াকে পুজা! করিবে । অগবা-- 

প্রাঙ্গণে চতুর্দিকে ও উর্ধে একহস্ত পরিমিত একটা খাত করিয়া তাহার 

কিয়দংশ দল দিয়া পুর্ণ করিবে । থাতটী এমন জায়গায় করিতে হইবে 

যেন সেই থাতে সুর্যের গ্রতিবিষ্ব পড়িতে পারে । অনস্তর জলগ্ুদ্ধি হইতে 

গণেশাদি পঞ্চদেবতার পুজা পর্যন্ত সমাপনান্তে এ খাতস্থিত জলে 
বোড়শোপচারে হুর্য্ের পুজা করিতে হইবে। 

পরে পঞ্চোপচারে কিংবা কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা নিয়লিখিত হৎসাদির 

প্রত্যেকের নামে পৃক্তা করিবে। 

অনন্তর তাম্পাত্রে অর্থা সাজাইয়া তাহাকে অর্চনা করিতে হইবে। 
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অর্চনার সময় নিয়োক্ত মন্ত্রপাঁঠ করিতে হইবে “এতৎ সম্প্রদানায় ও হংসায় 

নমঃ” ইত্যাদিরূপে প্রত্যেকবার এক একটার নাম বলিতে হইবে । অনন্তর 

মন্তকের নিকট অর্থ্য পাত্রটা দুই হস্তে ধারণ করিয়া এবং উক্ত মণ্ডল বা খাত 

প্রদক্ষিণ পূর্বক পূর্ববাভিমুখে হাটু পাতিয়া উপবেশন পুক্ক সুর্যের দিকে 

চাহিয়া নিয়লিখিত মন্ত্র বলিবে--“ইদমধ্ধ্যং ( যজুর্কোদী পক্ষে এষোহর্ঘঃ) 

শু নমোবিবন্বতে প্রহ্গন্” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া! “ও হুৎসার নম? বলিয়! 

পুর্ব্বোক্ত ম গুলে বা খাতে নিক্ষেপ করিবে । অতঃপর “ও জবাকুস্থমসংকাশং”” 

ইত্যাদি মগ্ধে সূর্যকে প্রণাম করিবে । পরে পুনরায় অর্থ্য সাজাইয়া 
পূর্বোক্ত বিধানান্ুসারে নিম্কোক্ত দ্বিতীয় নামের অর্চনা, প্রদক্ষিণ, 

অর্থ প্রদান ও প্রণাম করিবে। এই প্রকার ৭০্টী অর্থ প্রদান 

করিতে হইবে। অর্থা দিবার সময় করবী, জবা ইত্যাদি লাঁলবর্ণের 

পুষ্প, দু্রা, আতপতণুল, রক্রচন্দন ও জল দিবে । যেসকল নামে 

অর্থয দিতে হয় সেই সকল হৎসা্দি ৭০্টার নাম নিমে প্রদত্ত হইল £-_ 

(১) ও হংসাষ নমঃ, (২) ও ভানবে নন, (৩) ও সহম্রাংশবে 

নমঃ, (৪) ওঁ তপনায় নমঃ, (৫) ও ভাপনায় নমঃ, ৬) ও রবয়ে 

নমঃ, (৭) ৩ বিকর্তনায় নমঃ, (৮) ও বিবন্বতে নমত। (৯) শু 

বিশ্বকর্্মণে নমঃ, (১০) ও বিভাবসবে নমঃ, (১১) ও বিশ্বমুখায় নমঃ, (১২) 

ও বিশ্বকর্জে নমঃ, (১৩) ৩ মার্তগায় নমঃ, (১৪ )৩ মিহ্িরায় নমঃ, 

(১৫) অংশুমতে নমঃ, (১৬) শু আদিত্যায় নমঃ, (১৭) ও 

উষ্ঞগবে নমঃ, (১৮) ও হুর্যায় নমঃ, (১৯) ও অর্থন্ণে নমঃ, (২০) 

ও ব্রপ্ায় নমঃ, (২১৯) ৩ দিবাকরায় নমঃ, (২২) ও দ্বাদশাত্মনে নম, 

(২৩) সপ্তহয়ায় নমঃ, (২৪) গু ভান্করায় নমঃ, (২৫) ও অহন্করায় 

নমঃ (২৬) ও খগাম়্ নম, (২৭) গুল্থরায় নমঃ, (২৮) ও প্রভাকরাম় 

নমঃ, (২৯)গু ভ্রীমতে নম:, (৩৯) গু লোকচক্ষুষে নমঃ, (৩১) গু 

গ্রহেশ্বরায় নমঃ, (৩২) গু ত্রিলোকেশায় নমঃ, (৩৩) ৩ লোকসাক্ষিণে 
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নম?, (৩9) ৭ তমোহ্রয়ে নমঃ, (৩৫ ) ও শাশ্বতায় নমঃ, (৩৬) 

ও শুচয়ে নমঃ, (৩৭ ) গু গভভ্তিহম্তায় নমঃ, (৩৮) তীব্রাংশবে নমঃ, 

(৩৯ ) গু তরণয়ে নমঃ, (৪) গু সুমহোহ্রণয়ে নমঃ, (৪১) শু 

ছ্যমণয়ে নমঃ, (৪২) শু হরিদশ্বায় নমঃ, (৪৩) অর্কায় নমঃ, (৪৪) 

ও ভানুমভে নমঃ, (8৫ ) ৩ ভয়নাশায় নমঃ, (৪৬) ছন্দোহশ্বায় নমঃ, 

(৪৭) বেদবেগ্তায় নমঃ, (৪৮) ও ভাম্বতে নম:, (৪৯) গু পুষে 

নমঃ, (৫০) ৩ বুধাকপয়ে নমঃ, ৫৫১) গু একচক্ররথায় নম; (৫২) 

ও মিত্রায় নমঃ, (৫০) মান্দ্যহরায় নমঃ, (৫৪) গু তমিস্রত্বে নমঃ, 

(৫৫) গু দৈত্প্লান্ম নমঃ, (৫৬) পাপহন্ত্রে নমং, (৫৭) ও ধর্মীয় 

নমঃ, (৫৮ ) ও ধর্্মপ্রকাশকায় নমঃ, (৫৯) ও হেলিকায় নম: (৬০) 

ওঁ চিত্রভাঁনবে নষঃ, (৬১) ওত কলিস্নায় নমঃ, (৬২) ও তাক্ষণবাহনায় নমঃ, 

(৬৩) ৩ দিকৃপতয়ে নমঃ, (৬৪) গু পদ্মিনীনাথায় নমঃ, (৬৫) 

কুশেশয়করায় নম:, (৬৬) ও হরয়ে নমঃ, (৬৭) ও ঘর্শরশ্ায়ে নমঃ, 

(৬৮) ও ছুনিরীক্ষায় নমঃ, (৬৯) গু চগ্ডাংখবে নমঃ, (৭৯) 
ও বশ্ঠপাত্মজায় নমঃ | 

উপঘুর্ণক্ত ৭০টা নামে ৭০টা অর্ধ্য প্রদান করার পর স্ভবপাঠ, 
সাধ্যান্ুসারে মূলমন্ত্র জপ, জপসমর্পণ, দক্ষিণা্দান, অচ্ছিদ্রাবধারণাদি ও 

বৈগুণ্য সমাধান করিতে হইবে। অত:পর রোগীকে শান্তিজল প্রদান 
করিবে। 



ব্রতমালা 

শ্তীক্অ্্জন্মাউমীত্রত 

[ পৃজাপন্ধতি সহ] 

তত্রাদৌ পুর্বাহূকালে স্বস্তি বাচগ্রিতবা হুধ্যঃ সোম ইতি পঠিতা সঙ্কল্পং 
কুর্ধ্যাং। বিষ্ুরোম্ তৎসদগ্ধ ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টম্যাৎ তিথো 
অমুকগোত্রঃ শ্রীমমুকদে বশ্্মা সর্ববাপচ্ছান্তিপূর্কক্রীবিষুপ্রীতিকামে! গণে- 

শািনানাদেবতাপুর্বক-শ্রীকষ্চজন্মাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে | পরার্থে করিষ্যা- 
মীতি বিশেষঃ। ততঃ সক্কল্পসক্তং পঠেং। ততঃ অদ্ধরাত্রে পূজামগ্ডপং 

গত্বা আসনোপবিষ্টঃ সন্ সামান্তার্ঘযৎ জলশ্ুদ্ধিং আসন শুদ্ধি কুর্য্যাৎ। ততো 
ভূতশুদ্ধ্যার্দিকৎ কৃত্ব( গণেশাদিদেবান্ সংপুজ্য, প্রীকষ্ণং ধাঁয়েৎ। যথ।_ 
অতসীকুন্তুমপ্রথ্যং কৃষ্তং কমললোচনম্। শরংপার্বণচন্ত্রাস্তং ধৃতবাসং মনো 
হরম্ ॥ পীতবন্ত্রপরীধানং বনমালাবিরাঁজিতম্। শ্রীবৎসকৌন্তভোরস্কং 
সর্বাভরণভূষিতম্ ॥ নিগুপং নিখিলাধারং জগদ্বীজং সনাতনম্। সুনপ্দাস্তৈঃ 
পরিবৃতৎ বন্দে কৃষ্ং জগৎপতিম্।। ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচাটৈঃ সম্পৃজ্য 
বিশেধার্ঘ্যৎ কুরধ্যাৎ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণ যোড়শোপচারৈঃ সংপৃজ্য আবরণ- 

দেবতাপুজাং কুর্যযাৎ। যথা-_স্থনন্দানন্দোপনন্দ প্র্ততীন্ পার্ধনান্ সংপৃজ্য 
বান্ছদেবদেবক্যক্রুরোদ্ধবাদি যাদবাংশ্চ যত্ঠীমার্কণ্ডেয়ৌো চ সমভার্চ্য নন্দ 

যশোদাং রোহিণীং বলদেবং শ্রীধামার্দীংশচ গোপবালকান্ পুজয়েৎ। ততো 
ছুর্গাৎ শিবৎ যমুনাঁৎ গঙ্গাং চ সংপৃজ্য কথাং শৃণুয়াৎ । 

অথ অ্রতকথা। ।-_ একদা শ্রুকুলাচার্য্যৎ বশিষ্টৎ মুনিসত্তমম্ । রাজা! 
দিলীপঃ পপ্রচ্ছ বিনয়াবনতঃ সুধী; ॥ দিলীপ উবাচ ॥ ভাত্রে মাস্তসিতে 

পক্ষে যন্তাং জাতো জনার্দীনঃ | তদছং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যস্ব মহামুনে। কথং 
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বা ভগবান্ জাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। দেবকীজঠরে জন্ম কিং কর্তৃং কেন 
হেতুনা ॥ বশিষ্ঠ উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি বন্মাজ্জাতো! জনার্দীন:। 
পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যাক্ত। ভবতে কথয়াম্যহ্ম্॥ পুর! বনুন্ধরা হ্াসীৎ কংসা- 

রাধনতৎপরা | শ্বাধিক।রপ্রমস্তেন কংসদূতেন তাড়িতা ॥ ক্রন্দিত1 লজ্জিতা 
সাঁপি যয ঘুর্ণিতলোচনা। যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকাস্তো বৃষধ্বজঃ। 
কংসেন তাড়িত দেব ইতি তন্ৈ স্যাবেদয়ৎ। বাম্পধারাৎ প্রবর্যস্তীং বিবর্ণাং 
চাবমানিতাম্। ক্রন্দিতাং তাং সমালোক্য কোপেন ্মুরিতাঁধরঃ | উময়। 
সহিতঃ সর্বর্দেববৃন্দৈরনুদ্রতঃ ॥ আজগাম মহার্দেবো বিধাতুর্ভবনৎ রুষ] | 
গত্ব। চোবাচ ব্রহ্মাণৎ কৎসধ্বৎসনিমিত্তকম্ ॥ উপায়ঃ স্জ্যতাৎ ব্রহ্মন তবতা 

বিষ্ুন। সহ। প্রশ্বরং তদ্ঘচঃ শ্রত্বা গন্তং প্রাক্রমদাতুতূঃ | ক্ষীরোদে যত্র 
বৈকুঠঃ সুপ্তঃ স ভূজগোপরি ॥ হংসপৃষ্ঠে সমকুহা হরেরস্তিকমাযযৌ। তত্র 

গত্বা হরিং ধ্যাত্ব৷ দেববৃন্দৈহরাদিভিঃ॥| সংযুক্তঃ স্তৌোতি তৎ বাগ.ভিররথ্যা- 
ভিব্বাধ্থিদাৎ বরঃ। নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে । জগৎপাঁলন- 
কর্তে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোহস্ত তে। ইতি তেষাৎ স্ততিৎ শ্রত্বা প্রত্যুবাচ 

জনার্দনঃ | সব্বান্ ক্রিমুখান্ দুই ভবভামাগমঃ কথম্ ॥ ব্রঙ্গোবাচ। শৃণু 
দেব জগন্নাথ যন্মাদম্মাকমাগমঃ | কথয়ামি স্থুরশেষ্ঠ তদহং "লাকতারণ। 

শুলপাণিবরোন্মন্তঃ কৎ্সরাঁজো ছরাসদঃ ॥ বস্থধা তাড়িতা ছেন পদাঘাতেন 

যুদ্রিনা॥ বরং দত্বা! পুরাপুযুগ্রো মায়য় স প্রবঞ্চিতঃ | ভাগিনেয়ং বিন! 

রাজন্ শান্তা ন তবিতা তব ॥ তনম্মাদ্গচ্ছ স্থুরশেষ্ঠ কংদং হস্তং দুরাসদম্। 
দেবকীক্পঠরে জন্ম লব্ধ, গত চ গোকুলন্ ॥ ব্রঙ্গণা প্রেরিতো দেখঃ প্রত্্যুবাচ 

পশোঃ পতিম্। পার্কহীং দেহি দেবেশ অব স্থিত্বা গমিষ্যতি। উময়া 
রময়! সাদ্ধং শঙ্খচক্রগদাধরঃ | উদ্দিহ্ট মথ্রাঞ্চক্রে প্রয়াণৎ কংসনাশনম্ ॥ 

দেবকীজঠরে জন্ম লেভে তত্র গরাধর: । যশোদাকুক্ষিমধ্যন্থা শর্বাণী মুগ- 

লোচনা। নবমাসাংশ্চ বিশ্রম্য কৃক্ষৌ নবদিনাধিকান্॥ ভারে মাস্তসিতে 
পক্ষে অষ্টমীসংজ্ভিতে তিঘথৌ। রোহিণীতারকা যুক্তা রঙ্গনী ঘনঘোরিত। ॥ 
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ধুষযোনেখ ভড়িদ্যুক্তে বারি বর্ষতি শোভনে | বৈষ্তবীমা়য়া নিদ্রাং গতাঃ 
সর্ধে চ রক্ষকাঃ ॥ অগ্নান্তরে নিশার্দে তু রোহিণীলংযুতে তিথৌ। তঙ্তাং 
জাতে! জগন্নাথঃ কংসারিবনদ্বেবজঃ ॥ বৈরাটে নন্দপত্বী চ যশোদাহজীজনৎ 

স্ৃতাঁম্॥ পুল্রৎ চতুভুক্জং শ্তামৎ শঙ্খাস্তাযুধসংঘুতম্।। পন্কজান্তৎ পদ্মনাভং 

প্রন্নকমলেক্ষণম্। রম্যং চতুতু'জৎ শাস্তৎ শখচক্রগদাধরম্। তদা ক্রন্দি- 
তুমারেভে দৃষ্ধী চানকরন্দুভিঃ ॥ কংসরাজভয়াৎ ত্রাহীতুবাচ দেবকী তা । 

অভুদাকাশবাণী চ তব সময়েইপি চ। বৈরাটৎ গচ্ছ বিপ্রেন্ত্র যস্ত নন্দে! 

বিবদ্ধতে। সুতং দর যশোদায়ৈ স্ৃতাৎ তন্তাঃ সমানয় ॥॥ তাৎ দৃষ্। 
কংসরাজোইপি সভয়ং চ হনিষ্যতি ॥ তশ্ত বাক্যৎ সমাকর্ণ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠোহ তি- 
হঃখিতঃ। অস্কে কুমারমাদায় বৈরাটাভিমুখৎ বযৌ। যমুনা ন্দপসম্পূ্ণ 

তৎপথে মধ্যবর্তিনী। অতিআ্রোত। মহা বীধ্য। সুতীক্ষা! ভয়কারিণী । তাং 

দুটা তত্তটে স্থিত্বা কুমারমবলোকয়ন্॥ বস্থদেবোংতিছ্ঃখার্কে। বিলোল- 

চেতনোহ্ভবৎ |॥ কিং করোমি ক শচ্ছামি বিধিনাত্রাপি বঞ্চিতঃ | কথমস্ত 

গমিধ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরম্|| হরিণ! তত্র সানন্দৎ মায়ম়া বঞ্চিতঃ পিত। | 

ক্ষণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্ || তেন.দৃষ্টী ততঃ সাপি ক্ষীণা 

জান্ুবহাইভবৎ | শিবারূপেণ গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে। তাং দৃষ্ঠা জষ্টচিন্তঃ 
লন্নবলম্থ্য সরিজ্জলে। মায়াৎ কৃত্বা জগন্নাথঃ পিতুরঙ্কাজ্জলেইপতৎ । তং 

নুতৎ পতিতৎ দৃষ্ট হুর্যযজাজীবনে দ্বিজঃ | তদা ক্রন্দিতুমারেভে ভালে স 
ব্যহনৎ করম্। বিধিনা বৈরিণ। হাত্র হুঃথিতোহহৎ প্রবঞ্চিতঃ1 ত্রাহি মাং 

জগতাং নাথ পুত্র দেহি সুরোত্তম। জনকং ক্রন্দিতৎ দৃষ্বাী কংসারিঃ 

কপয়াঘিতঃ ৷ জলব্রীড়াং সমাঁচর্্য পিতুরস্কেইবসৎ পুনঃ 1॥ তদা! তেন দ্বিজ- 
শ্রেষ্ঠো গতবান্ নন্দমন্দিরম্। হতং দত্ব। বশোধায়ৈ স্বতাৎ তন্যাঃ সমানয়ৎ ॥ 

স্থতামস্কে কথমপি গৃহীতানকছুন্ুভিঃ। নিজাগারং স্বয়ং প্রাপ্য পুনঃ 

প্রত্যপ্সিতা স্থতা। দেবকী চ প্রহ্থতেতি বার্তা প্রাপ্তা সুরারিণা। আনে- 
তুং প্রেষিতো দত্ত: হুতং ছুহিতরং তু বা। আগত্য কংসদুতোহসৌ স্থতাং 
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নেতুৎ গ্রচক্রমে । বলাদক্কাৎ সমাকৃষ্য দেবকীবস্দেবয়োঃ । কংসদুতো 

গৃহীত্বা! তাং কংসায়াদর্শয়ৎ পুনঃ। তাংদৃষ্বী কংসরাজোহপি সভয়োইদ্. 
রাঁসদঃ।| তণ্তকাঞ্চনবণণাভাৎ পৃেন্দুসতৃশাননাং। দৃষ্থী কংসো। বিহ্বস্তীং 
বিদ্বাৎস্ফুরিতলোচনাম্। আদিদেশান্ুরশ্রেষ্ঠো বধ নীত্বা শীলোপরি। 

আল্তাং লব্ধাইস্গরাস্তস্ত নিপ্পেইং তাৎ প্রবস্তিতাঃ। বিছ্যন্্পধর! গৌরী 
জগাম শঙ্করান্তিকম্। অস্তরীক্ষে ক্ষণং স্থিত! সুরারিং গ্রাহ পার্বতী ॥ হস্তং 

ত্বাং গোকুলে জাতঃ কেশবঃ স্ুরপালকঃ | তত্র তিষ্ঠন্ জগন্লাথঃ কংসারিঃ 
স্থরকৃত্যককৎ। ব্রীড়িত্থা বালভাবেন কংসধ্বংসমনা হি সঃ প্রাগুমাত্রেণ 

তং কংসং জঘান জগদীশ্বরঃ। এতন্তে কথিতৎ রাজন্ বিষ্যোর্জন্সদিনব্রতম্। 
যইদং কুরুতে তক্ত্যা যা চ নারী হরেব্রতম্। প্রপ্রোতো্ধর্্যমতুলমিহ 

লোকে যথোচিতম্। অন্তকালে হরে; স্থানং লভতে নাত্র সংশয়; ॥ 

ইতি তবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠদিলীপসংবাদে প্রীকষ্$জন্মাষ্টমীব্রতকণ! সমাপ্ত! | 

সমাপনমন্ত্-_-গ ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূতসস্তভবায় গোবিন্দায় 

নমো নমঃ ॥ পারণমন্ত্ঃ--গু সর্বায় সর্বোশ্বরায় সর্বপতয়ে সর্বসম্ভবায় 

গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 

শিবরাত্রিক্রভকথা। 

( পুজাপদ্ধতি ২০০ পৃষ্ঠা দেখ ) 

পুরা কৈলাসশিখরে সর্বরন্নবিভূষিতে | দেবদানবগন্ধর্বদিদ্বচারণসেবিতে ! 
অগ্সরো।ভঃ পরিবুতে নৃত্যস্তীভিরিতন্ততঃ । সর্ব কুন্মাকীর্ণে সর্বর্ত,কল- 

শোভিতে ॥ স্থিরচ্ছায়া্রমা কীর্ণে সম্ভানকবনাবৃতে । পারিজাতপ্রহনোখ- 

গন্ধামোদিতদিহমুখে |. আরঁকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনাদিতে ।  ব্রেগুণ্য- 

ললিতৈষ্চারুমকুন্তিরুপবীজিতে। ব্রন্মধিবদনোভ্ূত-বেদধ্বনিনিনাদিতে | উবাস 
স্চিরৎ প্রীতো ভবে গিরিভয়া সহ | কুখোধিত! ক্গাচিত্ত্, দেবী পপ্রচ্ছ 

শঙ্করম্॥। দেবুবাচি। কন্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা। ধন্মার্থ- 
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কামমোক্ষাণাং হেতুষ্বং পরিতুষ্যসি॥। ইতি দ্েব্যা বচঃ শ্রত্বা ভগবান্ 
শঙ্করোইব্রবীৎ ॥ শুটভগবান্বাচ। ফান্তনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা! তিথিঃ 

শ্াচ্চতুদ্দশী। তদ্যাং যা তামপী রাত্রি সোচ্যতে শিবরাত্রিকা । 
তত্রোপবাসৎ কুর্বাণঃ প্রসাদয়তি মাধ ফ্ুবম্। ন শনেন ন বস্ত্েণ ন ধৃপেন 

ন চার্চয়া॥ তৃষ্যামি ন তথ পুশ্পৈ্যথা তত্রোপবাসতঃ। ত্রয়োদশ্তাৎ কৃতান্গ।নো 

ব্রচ্ধচারী সমাহিত: | নিরামিষৎ হবিষ্যৎ বা সকৃদ্ ভূগ্ীত নান্যথা || মন্লাষ 

সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়িতঃ স্থপ্ডিলে কুশে | রাত্রিশেষে সমূখায় কুর্ধযাদাবস্তকৎ 

ততঃ । সন্ধ্যামুপান্ত বধিবদ্ বিন্বপত্রাধ্যুপার্জয়েৎ ॥ ততো নিতাক্রিয়াং কৃত্বা 

সন্ধ্যাঞ্চোপান্ত পশ্চিম/ম্। নগ্ঘ।দৌ স্থ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরে চরে ॥ 
বিবপজৈধিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্ততঃ। একতঃ সর্বপুষ্পং স্তাৎ বিহপত্রং 
তখৈকতঃ। মণিমুক্রাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুপ্পাদিভিস্তথ| ॥ ন তথা জায়তে 

প্রীতিধিম্বপব্রৈর্ধথা মম । ছুগ্ধেন গ্রথমৎ স্নানৎ দপ্লা চৈব দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ে 
চ তথাদ্যেন চতুর্থে মপূনা তথা । পঞ্চরাত্রবিধানেন মুলমন্ত্রেণ চৈব হি। 

পুজয়েন্মাৎ সদ ভক্ত্য| নৃত্যগীতাদিভিস্তথা । অপরেহ্যন্ততো বিগ্রান মম 

ক্তান্ শুচিএতান্। ভোজয়িত্বা তথাভ্যচ্চা পারণং স্বপ্নমাচরে। 

এবমেতদ্ব'তং দেবি মম প্রীতিকরং পরমূ | যজ্ঞদানতপাংস্যস্য কলাং 
নাহস্তি যোড়শীম্। এতদ্ব্রতপ্রভাবেণ গাণপত্যমবাপুয়াৎ। সপ্তদীপেশ্বরঃ 

পৃথ্যাৎ জায়তে কামচারবান্।। তিথেরন্তাশ্চ মাহাত্ম্যৎ বাচ্যমানং ময়া 

শুণু। অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্বগুণৈযুতা ॥ ব্যাধস্তত্রাবসদোরঃ 
সর্বদা প্রাণিহিংসকঃ। থখব্ধঃ কৃষ্তবপুঃ ক্রুরঃ পিঙ্গাক্ষ: পিঙ্গকেশরঃ। 

; বাগুরাপাখশল্যাদি প্রপুবিতগৃহাস্তরঃ । স একদা বনং গত্বা হত্ব। চ বিবিধান্ 
িশুন্। মাসন্গার্ঘ বহন্ গেহৎ স্বকীয়ং গন্তমুদ্ভতঃ | সোইসমর্থস্ত তৎ 
'ভারং বোঁচুৎ শ্রান্তো বনান্তরে। বিশ্রামহেতোঃ সুঘাণ হূলে বৈ কন্ত- 

নচন্তরোঃ || অথান্তমগনত হুর্য্যো নিশা- -ভুঁৎ স্ুভয়প্রদা। তত উথায় 

দোহপন্রক্ন কিঞিতিমিরাবৃতম্॥ হস্তামর্ষবশাতত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে। 
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লতাপা শৈর্বুবিধৈশ্মাংদভারং ববন্ধ সঃ তমেব বৃক্ষঞ্চোতন্থৌ মূলে 
শ্বাপদভীষিতঃ। শীভার্তশ্চ ক্ষুধার্তশচ কম্পান্বিতকলেবরঃ। জজাগার 

তদা রাত্রো প্রুতো নীহারবারিণা। দৈবধোগাচ্চ তশ্মুলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি 
মামকম্। শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নীরাহারশ্চ লুন্ধক:। অথ তর্দেহস'সর্গী 
হিমপাতো। মমোপরি । যজ্ঞে তদ| বরারোহে ভগ্রপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ। 
তস্ত তেটৈব ভাবেন মম তোঁষো মহানভূৎ। তিথিমাহাত্ম্যতো দেবি 

বিবপত্রস্ত চেশ্বরি ॥ ন ন্নানং ন তথা পুজা ন নৈবেগ্াদিসম্তবং || তথাপি 

তিথিমাহাস্ম্যাৎ তত্র মেহর্চা মহাফলা ॥ অথ প্রভাতে বিমলে গতোহসৌ৷ 
নিজমন্দিরম্। কদাচিদাযুষঃ শেষে যমদূতত্তমভ্যগাৎ।|॥ বদ্ধুকামস্ত ৩ 
দৃতং পাশেন বিবিধেন চ। পুরুষো বারয়ামাল মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ। 

অথোভয়োব্যধহেতোঃ কলহঃ সুমহান ভুৎ। তথাহতো। মদীয়েন দৃূতেন 

যমদূতকঃ ॥ যমৎ সমানয়ামাস ম ংপুর দ্বারমুজ্জলম্। দৃষ্টা চ নন্দিনৎ তত্র সর্ববা- 

মকথয়ৎ কথাম্। ব্যাঁধস্ত চ কুকর্মত্বং যাবজ্জীবৎ তমব্রবীৎ। তচ্ছত্বা তস্য 

সর্বজ্ঞো বচনৎ নন্দিকেশ্বরঃ | ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্। 
এবমেব ন সন্দেহে যাবঞ্জীবং ছুরাত্মবান্।| পাপমেবাকরোগ্ধযাপ্পো ধর্শরাজ- 

স্তথাপাসৌ। শিবরাত্রিপ্রভাবেণ নীতঃ সর্বেশসগিধিম্।  হতোহসৌ 

বিন্মগাবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনৎ যমঃ। দুতান্বিতো যযৌ গেৎ শ্বকীয়ৎ 
শিবভাবতঃ । এবমস্ত প্রভাবং হি ব্রত বরব্ণিনি। অবোচৎ তব 
তাঁবেন কিমন্যৎ কথরামি তে ॥ তচ্ছ ত্বা ভগবদ্বাকাৎ বিস্মিত হিমশৈলজা। 

গ্রশশংস তদৈবৈতৎ শিবরাত্রিব্র্তৎ সদা ॥ বাদ্ধবেভ্যোহপকথয়দ্ ব্রতমেতৎ 

পতিব্রতা। তৈশ্চাপি কণিতং পৃণ্যাৎ প্রকাশমুপপাঁদিতম্ ॥ তৃতেশ্বরাপিহ 
পরোহস্তি ন পুজনীয়ো, নৈবাশ্বমেধসদূশঃ ক্রতুরস্তি লোকে । গঙ্গাসমং 

ভ্রিভুনে ন চ তীর্ঘমস্তি, নান্তদ্বতৎ হি শিবরাব্রিসমং 

তথাস্তি ॥ 

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা! শিবরাব্রিব্রতকথা সমাপ্ত । 
১৭ 
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পারণমন্্ঃ_-& সংসারকেশগ্বস্য তরতেনানেন শঙ্কর ৷ প্রসীদ সুমুখো 
নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদে! ভব।। 

আরশণ্যষষ্ঠী কর্ড 

নিয়ম ।-_মুখাচান্্র জ্যোষ্টমাসের শুক্লুষষঠীকে আরণ্যষষঠী কছে। এই যষ্ঠীতে 

ত্রীগণ তালবৃস্ত হস্তে লইয়৷ অরণ্যপ্রান্তে গমনপুর্রবক বিন্ধ্যবাসিনী 
যীদেবীর আরাধন! করিয়া ফলমূলাদি দেবন করিলে সম্ততি লাভ 
হই! থাকে । স্বর্ণ বা চন্দন দ্বারা যঠীদেবীর প্রতিকৃতি নির্শীণ করিতে 
হয়। দেশবিশেষে তওুলচর্ণ দ্বারাও প্রতিমৃত্তি নির্ষিত হইয়া থাকে। 

পুঞ্ধা প্রয়োগ যথা, পুরোহিত আসনোনিষ্ট হইয়া আচমনপুর্ব্বক 

স্বন্তিবাচন করিয়া “হর্য্য;ঃ সোম” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সন্কল্প 
করিবেন । যথা, 

বিষুরোম্ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মানি শুতে পক্ষে ঝষ্ান্তিথো 
অমুকগোত্রায়া: শ্রীমত্যা অমুকীদেব্যাঃ শুভসম্ততিপ্রাপ্তিকামঃ গণপত্যাদি- 

নানাদেবতাপুক্জাপূর্ববক বিদ্ধ্যবা সিশীস্কন্দয্ঠীপুজনকর্্মাহুৎ করিষ্যামি ।” 
এইগ্রকার সন্কল্প করিয়! স্থক্ত পাঠপুর্ববক সামান্তার্ঘ্য স্থাপন, আসন" 

শুদ্ধ ও তৃতশুদ্ব/াদি করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি 

নবগ্রহ, ইন্্রাদিদশদিকৃপাল ও মংস্তার্দি দশাবতার প্রস্ততি দেবতাগপের 

পৃজাপুর্বক করন্তাস ও অঙ্গস্তান করিয়া স্বন্দযষ্ীর ধ্যান করিবেন। 

মন্ত্র যথা, 

“গু দ্বিভুজাৎ যুবতীৎ বচীৎ বরাভয়যুতাং শ্মরেৎ। গৌরবর্ণাং মহাদেবীং 
নানালঙ্কারভূষিতাম্॥ দিব্য-বস্ত্রপরীধানা বামক্রোড়ে সপুত্রিকাম্। 

, প্রসপধদনাং নিত্যাং ভ্রগন্ধাত্রীং আুথপ্রদাম॥। সর্বলক্ষণসম্পন্নাং 

পীনোক্নতপয়োধরাম্। এবং ধ্যায়ে স্বন্দবষীৎ সর্বদা বিদ্ধাবাসিনীম্ ॥৮ 

এইরগে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চনাপূর্ধবক বিশেধার্ধ্য 



বিশুদ্ধ আক্ক-কৃতযু ২৫৯ 

শ্থাপনানস্তর পুনর্ধার ধ্যান করিয়া--*৩ বিদ্ধ্যবাসিগ্তৈ স্বদ্ধষঠ্্যে নমঃ, 

এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পুজা সমাপন করিয়া প্রণাম করিবেন। প্রণাম 
মন্ত্র যথা__ | 

“গু জয় দেবি জগম্মাতঞ্জগদানন্দকারিণি | প্রলীদ মন কল্যাণি 

নমন্তে য্ঠীদেবতে ॥+ 

£পর ব্রতকানিণীকে কথা শ্রবণ করাইবেন। ব্রত কথা শ্রবণানত্তর 

দক্ষিণা ও অচ্ছিপ্রাবধারণ করিয়া বৈগুণ্য প্রশমনার্থ বিষু স্মরণ করিবেন । 

অতকধথা। 

সাধোঃ সমুদ্রসেনস্ত সর্বাবর্বশোভনা । হুহিতা সুমনানামী যুবতী সা 

বভুব হ॥ সাধোহিণ্যরাজন্ত ম্বতাযসৈনাৎ দদৌ পিত1। বিছুষে স্বর্ণরাজায় 

স্বধন্্নিরতায় চ॥ ততো! নাবং সমাঞ্হা বাণিজ্যার্থ, গতো৷ হি সঃ। 

ততঃ স্বশ্রশ্বশ্ুরয়োরন্যেষাৎ সাপি চাণ্রিয়্া ॥ বন্ধভি,ন ন্ব্যমানা চ করোদাতীব 

দুঃখিতা। সম্মার ফঠিকাং দেবীৎ সর্বদ। সুমনা তথ। ॥ প্রসীঘ বরদে 
দেবি নমন্তে মাতরম্িকে ॥ ততোহতিরুপয়াবিষ্টা দেবী ভগবরতী তদা। 

বৃদ্ধাং তন্থৎ সমাশ্রিত্য পুরতঃ সংস্থিতাত্রবীৎ ॥ দেব্যুবাচ।--কুক% পুতি ব্রতং 

য্ঠ্যাঃ সর্বদা কামদায়কম্। ট্যেষ্ঠে যাপি সিতে পক্ষে বষ্ঠ্যাৎ বনসমীপতঃ ॥ 

সুবর্ণপ্রতিমাৎ ষষ্ট্যাঃ কৃত্বা বা চন্দনাস্তিকাম্। পুজয়েদ্গন্ধপুষ্পাস্ৈশ্ততুক্ষোণে 
চ মগডলে ॥ ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈনণনাফলসমন্থিতৈ: : চন্দনাগুরুতাশ্থুপৈ- 

রংসউকৈশ্চ প্রপৃজয়েৎ ॥ স্কন্দন্ত জননীৎ দেবীৎ মন্ত্রণোনেন হুত্রতে। গু 

ধাত্রী ত্বং কার্তিকেরস্ত মহাষচীতি বিশ্রুতা || তবৎপ্রসাদদাদহৎ দেবি 

প্রাপুযাৎ বৃদ্ধিমুত্তমাণ্। রূপং দেছি শে! দেহি ভাগাৎ ভগবতি দেছি 

মে!| পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্ঠ দেহি মে ॥ তদ! ভগবত 

দেবী সর্বাতীষ্টপ্রবাভবৎ ॥ ইত্যু্জ1 সা মহাদেবী তত্রেবাস্তহিতাভবৎ | 

উপনদেশবশাততস্যশ্চক্রে সা ব্রতমুত্মম্॥ তত্প্রসাদাক্ষনৈধণনতৈ শর্ণরতা 
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দিভিত্তথা। পুত্রৈঃ পরিবৃতা সাধ্বী ভাতি শ্রীরিব রূপিণী ॥ তস্য 

জোষ্ঠসুতস্যাধো ধর্মরাজস্য চাঙ্গনা | বষ্টযে যৎ সমুপন্তস্তৎ রত্বপুষ্পফলাদি- 
কম্ ॥ তদগ্রভাগ ভৃঞ্জন! ন্যবসৎ পাপচারিণী। ততঃ কোপপরা যী 

শশাপৈনাৎ স্ৃহুঃখিতা | তৃত্ব। তৃত্বা বিনশ্তস্ত পুত্রান্তে মম কোপতঃ ॥ 

ততো বিদ্যাধর: পূর্ববং কার্তিকেয়েন ধীমতা। শণ্চোবৈ সপ্তরুত্তস্ত 
নিবামায় চ মানুষে ॥ প্রত্যাদেশাত্ত, ঝষ্ঠ্যাশ্চ তদ্যাং জাতোইভবং 

বয়ম্। বড়গর্ভজাতমাত্রোহসৌ প্রাণাংস্ত্যন্া তু গচ্ছতি ॥ সা চাপমানিতা 
সর্বরব্ন্ধবশচৈ নিরাকৃতা। গুর্ষিনী চাতিছুখার্তী বিবেশ গহনং বনম্॥। 
তস্যাঃ শ্বশ্রঃ সদ ষষ্ঠী ফলপুষ্পাদিদীপটৈঃ। নগ্ুণাৎ জীবনার্থায় পুজয়েৎ 
প্রযতাত্মিক ॥ অদ্রেরুপত্যকায়ান্ত দাবানলসমীপতঃ। স্ুযুবে সা চ 

তন্বঙগী স্থুতৎ বৈ কামরাপিণম্ ॥ ততঃ স ক্পয়াবিষ্টে! মাতুঃ ম্মরতি দুঃখিতঃ। 

কথমেনামনাথাঞ্চ সদ! প্রসবছূঃখিতাম্।। নিদ্রয়াপহৃতজ্ঞানাং ত্যন্তা 
গচ্ছামি মাতরম্। বনস্থাৎ দশমাসাংশ্চ ধ্রিয়মানোহনয়া ফঞরবম্ ॥ 

এতন্রিননস্তরে কালে বিদ্যাধ্ধ্যঃ সমাগতাঃ | ভাবিস্তো বামনয়ন! উচুবিদ্যা- 
ধরং প্রতি ॥ উত্তিষ্ঠ নাথ গচ্ছামঃ শ্বস্থানং কমলালয়ম। কথমম্মান্ 

পরিত্যজ) তিষ্ঠসি ত্বমিয়ৎক্ষণম্॥ বিদ্যাধর উবাঁচ।-_-ইয়ৎ মে জনযিত্রী 

হি সদ্যঃ প্রলবছুঃখিতা। বিশেষতো বনস্থা চ বন্ধুভিশ্চ বিবর্জিতা ॥ 

তক্তৈনাং সুখসম্পত্তিনে হামুত্র চ ব্দ্যিতে। শ্রতানি মে পুরাণানি চেতি- 

হাঁসানি বৈ স্ত্রিয়াঃ । অনাথাৎ মাতরং পুত্রস্ত্যজেদনপরাধিতঃ | সযাতি নরকং 

পাপী নিশ্চিতৎ ধর্মশাসনাৎ ॥ গঞ্ধারণপোষাভ্যাৎ জননী হৃধিক! গুরুঃ | 

দৌষযুক্তো গুরুস্ত্যাজ্যঃ পিতা ভ্রাতা চ বান্ধবঃ || মাতরং ভগিনীঞ্চাপি 

নদোযামপি ন ত্যজে॥ মাতরং কপিলাঞ্চাপি যশ্চ কুর্ধযাৎ প্রদক্ষিণম্। 

প্রক্ষিণীককতী তেন অপ্তদ্বীপা বনুদ্ধর1 ॥ গচ্ছধবং হি মহাভাগা আশ্রমং 
দ্বেবনির্ষিতম্্। শীঘ্র সমাগমিষ্যামি ছলমাশ্রিত্য কঞ্চন ॥ নৃত্যগীতৈশ্চ 

সৈল্তৈশ্চ পিত। মাং ন নয়েদ্ যদি। সামাগমং তদ! বিদ্ধি নিশ্চিতং 
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সুরযোধিতঃ ॥ নাধ্য উচুঃ1-যপ্েতদপি কুবর্কীত বর্তব্যৎ কিং য়া 
প্রভো ||  বিষ্তাধর উবাচ 1-_গন্ধপুশ্পফলৈঃ যষীং পিতা ন 

পুজয়েদ্ যদি। তদা সমাগমিষ্যামি ষঠীজাগরবাসরে ॥ 
ব্রাহ্মণানাঞ্চ নির্ধোধৈর্ববেধধবনিপুরঃলরৈ: । ন পুজয়েদ্যঘবা যণ্ঠীং তদ। 

যাস্যাম্যহৎ পুনঃ।| নার্ধ্য উচুঃ।-যদ্যেতদপি কুব্বীত কর্তব্য কিং 
ত্বয়া প্রভো। তন্মাত্বৎ ব্দ চাম্বাকং গমনপ্যাপ্যুপায়কম্।| বিদ্যাধর 

উবাচ ।-_নামান্সপ্রাশনে চৈব বীণাবাদিত্রনিশ্বনৈঃ।  নটনর্ভকশবৈশ্চ 

নানন্দং কুরুতে যদ্দি || গোবিন্দেতি সমাহ্বানং পিতা ন কুরুতে মম। 

তদ! সমাগমিষ্যামি নিশ্চিত স্ুরযোধিতঃ1| নার্ধ্য উচুঃ।--যদ্যেতদপি 

কুবর্বাত কর্তব্যৎ কিং তয়! প্রভো ॥ বিদ্যাধর উবাচ।-_বাজ-নাগিত- 
কেশাংশ্চ চুড়ায়াঃ করণে যম। ক্ষুরেণ চ লবিষ্যামিস মে পাদে পতেদ 
ঘদি ॥ পটিচট্ সমাদায় ছত্রধারী চ ভক্তিমান্। তথাহি প্রতিবাসিন্তাঃ 
কুম্মাগুবিটপঞ্চ যৎ॥॥ সহত্রফলসংযুক্তং লবিষ্যামি ন সংশয়ঃ। সাপি 
বস্ত্যুগৎ দা মৎপাদেষু চ হবিতা | যদা হামাবসীযুক্কে! ভবেদ্বারঃ কুজস্ত চ। 
বক্তব্য তত্র মে তৈলমপকষ্টৎ প্রদীয়তাম্ ॥ সদগ্ধমীনং রুচ্যন্** ভোজনার্ঘঞচ 

দেহি মে|। বারতিথ্যোশ্চ সংযোগে দোষো বৈ জায়তে মহান্ ॥ 

ইত্যাকলয্য জননী বদ্যভীষ্টৎ প্রদাস্যতি । তদা কিল বিবাহস্য সময়ে 
সুখচন্দ্রিকে ॥ প্রার্থনীয়ং পানপাত্রং পর্কটীজলপূর্ণরুম্। মক্ষিকাপক্ষ- 
রচিতৎ ব্জনৎ সোদনং দধি।। দ্বাদশাব্স্য পানীয়ৎ প্রাপ্রোতি যদি 

তৎক্ষণাৎ। জ্যৈষ্টে মাসি সিতে পক্ষে যষ্ঠ্যাৎ ষঠীং ন পুজয়েৎ ॥ 
মধ্যান্ে চ দিনে হ্থিত্বা মমাহবানৎ করিষ্যসি। যুদ্দ্বাক্যবশাদেব 

গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ। ইত্যুক্কা প্রেষয়ামাঁন শ্বস্থানং আুরযোধিতঃ | 

কোপিনীনাং তা তাসাৎ কৈলাসং প্রতি সত্বরম্।। গচ্ছস্তীনাত্ত 
বস্যাশ্চিৎ পতিতং হস্তকম্কণম্। স! তত্র প্রসবিত্রী চ যুখ্যয়! নিদ্রয়া যুতা ॥। 

অপশ্যচ্চকুরুনীল্য পুরতো হস্তকঙ্কণম্। সমাদায় তদাদ্রাক্সীদেবেভ্যে। 
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অজকানররান্ | তাশ্ুবাচি তদা সা তু শুণুতৈধোবিদারকাঃ | অহৎ 

হিরণ্যরাজস্য জোর্টপুত্রস্ত চাঙ্গন! ।॥ বনে মহুতি গম্ভীরে জীবৎপুত্রা 

বসামাহম। জ্ঞাপিতব্যো ভবন্তিশ্চ মৎস্বামী লোকবেষ্টিত:। যথা 
নয়তি মাৎ ক্ষিপ্রং নৃত্যীতাদ্িবাদনৈঃ | ততন্তৈ জ্ঞাপিতঃ স্বারী সামায়াতো 

বলৈবৃতঃ || আদায় পত্রীং পুত্রঞ্থ জগাম স্বগৃহৎ পুনঃ। ততঃ প্রভৃতি 

তৎশ্রুত্ব। বিস্বতৌ মাহপুত্রকৌ ॥ হারয়ামাস তদ্দ্রব্যং, ষণীং পুজয়িতুং 

ততঃ। অথ যষ্টেইন্কি সায়াহ্কে গন্ধপু্পফলাদিভিঃ ॥ মণি-মাণিক্য- 

রত্কাদ্োধপিদীপৈশ্চ ষষ্টিকাম্। পু্জিতা চাহ বণিজং বরং বরয় হুত্রত || 

সাধুঞ্বাচ।-__জীববৎসা চ ভার্ষ্যা মে ভবতীতি ময়! ব্রতম্। এবমস্কিতি 

স| দেবী উত্তা চান্তছথিতভবঙ্ ॥ নামান্রপ্রাশনে টৈব কৃতন্তত্র মহোৎসব: । 

গোবিন্দেতি চ নামাস্ত কৃতৎ পিত্রা মহাত্মনা।। ততো নাপিতসেবাঞ্চ 

রত্বতান্বলবন্ত্রকি: । কৃত্বা পঞ্চপলৎ স্বর্ণ, দত্বা তৎপাদসন্গিধৌ ॥॥  উবাঁচ 
পতিতঃ সাধুনণপিতধ শৃগু মে বচঃ। যদ্ধি মহাৎ দদাসি ত্বৎ পুক্রং পুক্রী 

তবাম্যহম্॥ স মে বিদ্যাধরঃ পুত্রশ্ছলনার্থমিহাগতঃ। চূড়ান্তে ভবতঃ 
কেশাল্ল বিষ্যতি ন স'শয়: || পটিচট্রৌ সমাদায় ভবান্ পাদ্দে পতেদ্যদি। 
তা! তিষ্ঠতি মে পুন্রঃ পুক্রভিক্ষাৎ দদন্ঘ মে।॥ নাপিতশ্যান্মত্য। চ 

কৃতচুড়া বথাবিধি। ততঃ ন্বর্ণপলং দত্বা প্রার্থিতা প্রতিবাপিনী ॥ 

কুম্মাওবিটপে ছ্ছন্নে পাদয়োস্্ং পতিয্যসি। কিয়ৎকালে তথাচ্ছিন্সে 

গৃহীত্বা বাঁসমী কিল ॥ পতিতে পাদয়োশ্চান্তে বিস্বতোহসৌ মহাবলঃ। 

কুজবারেপ্যমায়াঞ্চ য্দভীষ্ং দদৌ পিতা || বিবাহে চ তথা পাত্রং 

পর্কটাজলপুরিতম্। মক্ষিকীপক্ষরচিতৎ ব্জনৎ সোদনং দধি ॥ দ্বাদশাববন্ত 
পানীন়ৎ প্রার্থিতং প্রাপ্য ততক্ষণাৎ। জ্যৈষ্ঠে মাসি ততঃ ষষ্ঠী, ন চৈবার্চয়তে 

বদি ॥ যষ্টযাঞ্চেব ময়াবগ্তং গন্তব্য, নাত্র সংশয়: । ইতি সঞ্িস্ত্য মনস! 
স্থিতোইসৌ গমনোত্স্থকঃ ॥ ততঃ ঝষ্ট্যাঞ্চ শুক্লায়াৎ ধৃপদীপফলাদিভিঃ | 

মাতা যতঠীঞ্চ সম্পৃজ্য প্রার্থয়েৎ সুতমঙ্গলম্।। ঘত্র বাতি কুমারোহসৌ তত্র 
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সাগ্যম্গচ্ছতি । অথ মধ্যাহুকালে চ বিদ্যাধধ্যঃ সমাগতাঃ ॥ গোবিন্দেতি 
সমাহ্বানৎ চক্তুরাকাশসংশ্থিতাঃ | তাণাৎ বাকাবশাদেব গচ্ছন্তং স্ুর- 

যোষিতম্ || ততো মাত! সমাদায় পুত্রঞ্চেদমুবাচ হ। অনাথাং মাতরং 

ত্যস্তা বালাঞ্েব তথা বধূম্। গচ্ছতো৷ নৈব ধর্মোহসৌ বিনা চ পিতুরাজ্ঞমা 
ধর্শং বিলজ্ঘা গন্তং হি যদি তে নিশ্চিত মনঃ। কহ্কণঞ্চ গৃহাণেদং 

মনঃ প্রাণাংশচ তৎপরম্॥। ইতি মাতৃবচঃ শ্রত্বা তাঁসাৎ সন্ধোধনং 

কৃতম্।। যথাকালং গমিষ্যামি কিয়ংকালমপেক্ষাতাম্। মাতুরা্ঞাং 
সমানীয় গৃহং প্রতি নিবর্তিতম।। য ইদং শুণুয়াত্তক্া। »ষ্ট্যাখ্যানং 

পুরাতনম্। শীঘ্র স হি স্থতং প্রাপ্য প্রয়াতি পরমা গতিম্॥ 

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা রণ্যষণঠী ব্রতকথা! সমাপ্ত । 

সঙ্গলচণ্ডিকা ভ্রভ 

জ্যেষ্ঠমাঁসের প্রতি মঙ্গলবারে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। যোলটা 
হুপারি, ফোলটা কাটালের পাতা, আম, তওুল, দুর্বা ও ফল সমস্তই 
যোলটী করিয়। দিতে হয়। ব্রতকারিণীগণ সেই দিবস দেবী-প্রসাদ 

চিপিটকাদি ভক্ষণ করিয়! থাকিবেন। 

পুজ্বাবিধি।__পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপুর্ব্বক 
সক্ষল্প করিবেন | যথা,--“বিষুদরোম্ তৎসদগ্ধ অমুকে মাসি অমুকে 

পক্ষে অমুকতিগে অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকীদেব্য। ধনধান্তসন্ততি-প্রা্থিকামঃ 

গণপত্যাদি-নানা দেবতাপুজাপুর্বকৎ মঙ্গলচগ্ডিকা-পুজ্গাকম্খাহৎ করিষ্যামি 1” 

পরে নুক্ত পাঠ করিয়৷ ঘটস্থাপন করিবেন। অতঃপর ভূতশুদ্ধি প্রতৃতি করিয়া 

গণেশাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল ও অত্ন্াদি 

দশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণের পুজাপুর্বক “হীং” বীজ দ্বার! করাঙগন্তাস 
করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান করিবেন । যথা,_-*গু যৈধা ললিতকাস্তাখ্যা 

দেবী মঙ্গলচগ্ডিকা, বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিক1| রক্তপন্মাদনস্থা 
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চ মুকুটোজ্জলমণ্ডিতা । রক্তকৌশেয়বন্ত্রা চ ন্মিতবক1 শুভাননা। 
নবযৌবনসম্পন্ন! চার্বঙ্গী লপিতপ্রভা ।” এইরূপে ধ্যান করিয় হস্তস্থ 
পুষ্প নিজের যস্তকে স্থাপন করিয়া মানসোপচারে পুজাপূর্বক পুনরায় 
ধ্যান করিয়া আবাহন করত “এতৎ পাদ্যৎ ও হীং মঙ্গলচ্ডিকায়ৈ নমঃ” 

বলিয়। পাদ্যা্দি দ্বারা পূজা করিবেন । অনন্তর “হীং* মন্ত্রে প্রাণায়াম 

ও যথাশক্তি জপ করত--“গঁ গুহাঁতিগুহগোগ্ুশী ত্বংত ইত্যাদি মন্ত্রে 

জপসমর্পণ পূর্বক-_ও ললিতকান্তায়ৈ নমঃ, গু দ্িবাকরবাসিন্ৈ নম2”, 

মন্ত্রে পূজা করিয়া কথা শ্রবণ করাইবেন। অন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ 
প্রভৃতি করিবেন। 

অআ্রভকথ। 

বনবাসগতো রাজ। ধর্মপুজো যুধিষ্িরঃ | ভ্রাতৃতিঃ সহিতঃ সর্বেনণারদেন 

সমাবৃতঃ।॥| যৃধিষ্টিরং প্রতি নারদ উবাচ ।--আসীৎ সত্যযুগে রাজা 

অঙ্গে নাম মহাতপাঃ । তস্তাপি মহিষী নামী স্নীতিঃ সুত্রতাভবৎ ॥ 

সপর্দশ্বয্যসমাযুক্তশ্চাঙ্গদেশাধিপো নৃপঃ। অপতং নাস্তি তস্যাপি তদ্হঃখেন 

চ ছুঃখিতঃ ॥ আন্তে সিংহাসনে রাজা পাত্রমিত্রসমন্বিতঃ | শুননানা- 

কথাশ্চাপি মুনিভিশ্চ সমন্থিতঃ|| এবং শৃণোতি রাজাসাবহৎ তত্র 

সমাগতঃ | বীপাপাণিং স্বয়ং গায়ন্ কৃষ্ণগানৎ সতুম্থুরুঃ॥। জয়ো 

জয়োইস্ব শবেেন রাঁজ্ধে চাশীঃ কৃতা তদা। সচরাজা মহাভাগো নারদং 

সমুপাগতম্্ ॥ দৃষ্ট! তৎ পুজয়ামাস মধুপর্কাদিভিন্তথা । স্বাগতঞ্চ মহাবাহে! 
দেবানামপি দ্রল্পভিম্।| সর্বং জানাসি বিপ্রর্ষে ভাগ্যেন সমুপাগতঃ | 

কিন্তু পৃচ্ছামি মদ্ছঃখং পত্রে! মেন ভবেৎ কথম্ ॥ রাজ্ঞোহপি তছচঃ 

শ্রত্বা নারদ মুনিসভ্তমঃ | শূণু রাজন্ প্রবক্ষ্য/মি যতত্তে মঙ্গলং ভবেৎ ॥ 
জয়চণ্ডীৎ পুজয়স্থ ভাধ্যয়া সহিতঃ সদা । পুজিত! সা মহাভাগ! তুভ্যং 
পুত্র, প্রদাস্যতি ॥ নারদস্য বচঃ শ্রত্বা হৃষ্টো রাজা স ভাধ্যয়া। 

তৃযঃ গ্রপচ্ছ দেবর্ষিং ভক্তিভাবসমন্ধিতঃ ॥ রাজোবাচ।--জয়চণ্ডী মহামায়া 
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যা ত্বয়া কথিতা মম। ভঙস্যাঃ পৃজাৎ ন জানামি কথয়ন্ব মহামুনে ॥ ক 
মাসে বাসরে কাপি তস্যাঃ পৃজাং করিধ্যতি। কো মন্ত্রঃ কো বিধিষ্চাপি 
কিং প্রব্যৎ পূজনে ভবেৎ । ক্রত্ব। চ নারদে। বাক্যং রাজানং প্রতি চাত্রবীৎ ॥ 
নারদ উবাচ ।--এতদ্ব্রতৎ প্রবক্ষ্যামি শুণুঘ সুসমাহিতঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি 
শুভে কালে ব্রতারস্তং করিষ্যতি ॥ ভার্ধ্যয়া সহিতো রাজন্ বারে 

মঙ্গলসংজ্ঞকে । বিশেষেণাপি নারধ্যাশ্চ ব্রতমেতৎ শুভপ্রদম্।| নার্যে। 

ব্রতং করিষাস্তি যাবৎ প্রাণসা ধারণম্। দ্রব্যঞাস্য প্রবক্ষ্যামি পুজাঞ্চাপি 

বিশেষতঃ || পনসন্ত চ পত্রাণি গুবাকম্য ফলানি চ। আমতওুলদুর্ববাশ্চ সর্বাঃ 

ষোড়শ যোড়শ ॥ নানাবিধৈশ্চ পু্পৈশ্চ বন্ত্রজ্ঞোপবীতকৈঃ | ধ্যানেন 

চাগমোক্রেন পুজয়েজ্জয়চপ্ডিকাম্।॥। নৈবেছোঞ্চ ততো! দগ্ভাত্তাগুলং ষড়- 

গুণান্বিতম্। প্রার্থয়েচ্চ ততো দেবীং নারী ভক্তিসমন্থিতা ॥॥ জয়চণ্ডি 

মহামায়ে ত্রিলোকাজননি শিবে। সিদ্ধিং কুরু মহামায়ে নমস্তে হরবল্লাভে ॥| 

পুত্রং দেহি ধনং দেহি ভাগাৎ মে দেহি সর্বদা। ক্ষমম্ব চাপরাধং মে 

নারায়ণি নমোহস্ত তে।। এবং স্বত্বা ততো দ্েবীং নমস্কৃত্য পুনঃ 
পুনঃ । ব্রতিগণৎ নমস্কত্য ত্রাঙ্গণান্ ভোজয়েন্ততঃ || অদ্ধং ধিপ্রায় 

দাতব্যৎ স্বয়ং তুপ্তীত নান্তথা। আত্াণাৎ পনসানাঞ্চ স্থপক্কানি ফলানি 

চ॥ অথবা পৃথ্-লডডুকান্ বড়২গুণান্ দধিমিশ্রিতান্। বিপ্রেভ্যো 

দক্সিণাৎ দত্বা তৎকালৎ শ্রাবয়েৎ কথাম্।। নারদন্ত,বচঃ শ্রত্বা স রাজা 
হষ্টমানসঃ1 ভার্য্যাৎ প্রাহ ব্রতৎ সর্ধং নারদেনেরিতৎ বচঃ ॥ স্থনীতিঃ 

প্রা্তলিশ্চাপি রাজানৎ বাক্যমব্রবীৎ। এতদ্বরতৎ করিষ্যামি যদি চাজ্ঞ। 

ভবেত্তব। রাজা প্রাহ ততো! ভাধ্যাং ক্রিয়তাং ব্রতমুত্তমমূ। ভর্ভূরাজ্ঞাং 
পুরদ্কত্য নারদস্য বচন্তদ! ॥| স্থনীতিঃ শ্বামি-ক্ভগা প্রাকরোদ্ ব্রতমুত্তমম্। 

ততো দেবর্ধিঃ প্রযযৌ নাঁরদো! মুনিসত্তমঃ ॥ আকাশং বিষুপদবী তুঘুর- 
সহিতন্তা। বর্ষষমেকৎ ব্রত কৃত্বা গর্ভিণী স্ুনীতির্বভো ॥ দশমাসে তু 

সম্পূর্ণে প্রহুতা পুত্রমু্তমম্। দিনে দিনে স ববৃধে যথা শুরুস্য চন্দ্রমাঃ || 
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পুব্রজন্মনি রাজ1 চ বিপ্রায় প্রদদৌ ধনম্। ততো বেণ ইতি নাম 
চকার চ পুরোহিতঃ | কালেন কিয়তা চাপি রাজপুত্রো! বিবন্ধিতঃ | 

প্রজজানাৎ কদনং চক্রে দোষান্মাতামহস্য চ॥ ততে] নিবেদনং চক্ুঃ 

প্রজাঃ সর্বাঃ সমাহিতাঃ। অকরোত্তব বালোইসাবম্মাকং কদনৎ মহৎ।। 

দিনে দিনে কুকর্মরং শ্রহ] রাজা মহামনাঃ। অগমদ্বিপিনং রাজ 
মনভ্তাপৈশ্চ তাপিত: ॥ মার্গয়ামাস রাজানৎ প্রজা দ্রঃখেন ছুঃখিতাঃ। 

রাজানং তঞ্চ নাসাগ্চ পুরং যাতাঃ সমাহিতাঃ। বেণুমূচুশ্চ তং সর্বে 

পাত্রমিত্রাদয়ো নৃপ। রাঞ্জপুত্র মহাবাকে। প্রজাপালনততপর ॥ তেষাঞ্চ 

বচনৎ শ্রত্বা! বেণঃ প্রাণ সমাহিতঃ | অহৎ রাজা ভবিষ্যামি নাত্র কালবিচারণ! ॥ 

এবমুত্ব। ততো। বেণঃ সিংহাসনমুপাবিশৎ। একদা মুনয়ঃ সর্ব অভি- 

ষেকার্থমাগতাঃ ॥ মুনীন্ দৃষ্বী ততে। বেণঃ সম্মানৎ নাকরোতদা। 
ততোহপি মুনয়ঃ সর্ব জগ্ম হ্বস্বাশ্রমং প্রতি | ততো বেণো দুরাত্মাভূৎ 

সন্ধ্যাদিগ্রতিষেধকঃ | ন দেবে ন গুরো ভক্তিত্রণঙ্গণেহপি তথাবিধা | 
ভূয়োহপি মুনয়ঃ সব্যে বিজ্ঞাপয়িতুমাগতাঃ ॥।  মুনয়ঃ উচুঃ।- শৃশ, 

রাজন্ মহাবাহে প্রজ্ানাং কদনৎ কথম্। এবং শ্রুত্ব। ততো! বেণো মুনীন্ 

প্রোবাচ কোপিতঃ ॥ যুন্নাভি ন” শ্রুতং কিঞ্চিৎ সর্বদেবসমো। নৃপঃ। ততো 

মযোব তৎসর্ববং পুজনং সম্ভবেদিতি ॥ বেণস্য বচনং শ্রত্বা সুনয়ঃ কুপিতা। ভূশম্ 

হঙ্কারেণৈব শবেন ভক্মীকৃত্য গতান্তদা।| দগ্ধং পুত্রং সমাসাগ্ভ বেণস্য 
জননী তদ!। হা পুত্র পুত্রেতি ভূশং রুরোদ ব্যাকুল তর্বা।। বনং জগাম 

মতম্বামী পুত্রে। মে ব্রাহ্ম ণহৃতঃ। অভাগ্যাহং কক গচ্ছামি বিধিনা বঞ্চিতা- 

প্যহম্॥ এবং রুদ্দিত্বা সম্মার জয়চণ্ডীং কুপাময়ীম্। তৃষ্টাব বেণজননী 
পুত্রশোকেন বিহবলা ॥ চগ্তিকে চগুমথনি নিশতস্তশুস্তনাশিনি। মহাৎ 

দত পুত্রো ব্রাঙ্মণৈ: মোঙদ্য মে হতঃ॥ তস্যাশ্চ করুণং শ্রত্বা পার্বতী 

শঙ্করপ্রিয়া | উবাচ রাজজননীৎ পুত্রশোকেন কার্ষতাম্ | মা রোদীর্ষ্রণ- 

জননি তব পুত্রো ভবিষ্যতি। ভূয়োইপি মুনয়ঃ সর্ব তব পুত্রস্য 



বিশুদ্ধ আহিক-কৃত্য ২৬৭ 

কারণম্।! আগমিষ্যস্তি মুনয়ঃ পুত্রং স্থাপর়িতুং গ্ুবম্। আকাঁশবাঁণীং তাৎ 
শ্রত্ব চিম্মরীং বিশদাং তদ1॥ ততশ্চ বেণজননী পুত্রৎ নীত্বা! ত্বরান্বিতা । 
ভর্জয়িত্ব। তু তৈলেন সা পুত্রস্য শরীরকম্ ॥ স্থনীতিঃ স্থাপয়িত্বা চ স্থানে 
জনবিবর্জিতে । জয়চণ্তাশ্চ বচনং হৃদি কৃত্বা গৃহেইবসংৎ॥ অরাজক- 

বশাত্তত্র গ্রজ! ছংখপ্রপীড়িতাঃ। প্রজানাঁধ কদন, দৃষ্ট। মুনয়ে৷ বহুছুঃখিতাঃ ॥ 

আজগ্য,রাজনিলয়ং কমগুলুজলান্বিতাঃ। বেণস্ত জননীৎ প্রাঃ শুণু 
বচনং শুভম্ || শরীরং তব পুত্রস্য বর্তৃতে দীয়তাং বহিঃ । খবীণাঁং বচনং 

শ্রত্ব! স্নীতিহ্টমানসা ॥ আনয়ামাঁল তৎ পুত্রং খধিভ্যশ্চ তদ। দরদ । 
স্থনীতেরদগ্ধপুত্রস্য শরীরৎ মুনয়ন্তদা। মমথুশ্চ কুশৈঃ পুট্পৈঃ কমগুলুজলৈস্তথা । 
শরীরাৎ প্রযষৌ তচ্চ বদেব পাপসংযুতম্ ॥ ততো দক্ষিণবাহোশ্চ পৃথুরাজে। 
মহাতপাঃ। সর্বলক্ষণঃম্পন্নঃ সুনীতিশোকনাশনঃ ॥ আজগাম মহারাজে। 

বিষাদে নাত্র কস্যচিৎ। অভিষেকং ততঃ কৃত্ব! পৃথুরাজ্যে মহাবলম্ ॥ 
জগ্াুস্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে জয়শববসমস্িতাঃ। গতশোকা-স্ুুনীতিশ্চ জয়চণ্তী- 
প্রসাদতঃ ॥ পুত্র প্রাপ্য মহাহষ্ট তাং দেবীৎ পুজয়েৎ সদা। ততো 
যুধিষ্টিরং প্রাহ নারদো মুনিসন্তম2 1 ত্বং কারয় মহারাজ ভ্রৌপদীৎ রুচিরান- 

নাম্। তস্য ব্রতস্য করণাৎ সুপুত্রা চ ভবেপিতি|॥ এবং ব্রতং যা কুরুতে 

সা ভবেদ্ বহুপুত্রিণী। ইহলোকে সথৎ স্ডিত্বা বাত্যন্তে চণ্ডিকালয়ম্ ॥ 

ইতি ভবিষ্যপুরাণে মঙ্গলচণ্ডিকাব্রতকথা সমাপ্তা || 

মঙ্গলসংস্রাম্ডিক্রভ 
মঙ্গলবারে সংক্রান্তি হইলে সেই ধিন মঙললসংক্রান্তি ব্রতাগ্ুষ্ঠান 

করিবে। পুরোহিত স্বস্তিবাচনাঁদি করির়। সঙ্কল্লান্তে শৃত্ত, পাঠাদ্দি করত 
যথাবিধি মঙ্গলচণ্তীর পুজ1 করিবেন । 

এই ব্রত্াচরণ করিলে নারীগণ সর্বসৌভাগ্যশালিনী হুইয়৷ থাকে । 
ইহার প্রতিষ্ঠাদি নাই। যখনই মাসের সংক্রান্তি দিনে মঙ্গলবার প্রাপ্ত 
হইবে তখনই মঙ্গলচণ্ডীকে পুজা করিবে । 
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সঙ্গলবার অত 

প্রতি মঙ্গলবারে অষ্টদলপন্মোপরি রক্বর্ণ তণ্ডলপূর্ণ নূতন শরাবনবয় 
স্থাপনপূর্বক পুরোহিত আচমন করত স্বন্তিবাচন করিয়। সন্কল্প করাইবেন। 

যথা, 

“বিষুন মোহদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথোৌ অমুকগোত্রা 
শ্রীমমুকীদেবী দাসী বা! ঝটিতি দীর্ঘাসুঃ পুত্রোৎপত্তিকাম৷ গণেশ! দিদেবতা- 

পূজীপূর্ব্বকমগ্গলপুজা-কথাশ্রবণরূপমঙ্গলবারব্রতমহৎ করিষ্যে ৮” এইরূপে 

সঙ্কল্প করাইয়। পুরোহিত সুক্ত পাঠান্তে আসনশুপ্যাদি করিয়া গণেশাদি 

দেবতাগণের পুজাপূর্বক মঙ্গলের ধ্যান করিবেন । যথা-__ও রক্কমাল্যান্বরধরং 

শুলশক্তিসমন্থিতম্। গরাপন্নধরং দেবং মেঘরূপং বরপ্রদম্ ॥৮ 

এই প্রকারের ধ্যান করিয়! মানসোপচারে পুজাপুর্বক পুনঃ ধ্যান করিয়। 

আবাহনপূর্বক-__“শু মঙ্গলায় নম: এই মন্ত্রে পুজাপুর্বক করবী ও 

জবাপুষ্প দ্বারা অঞ্চলি দিঘ্না প্রণাম করিবেন। অনন্তর ব্রতকত্রী 
“মঙগলায় নমস্ত্রভ্যৎ নমন্তে খণহারিণে | পুক্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় 

নমো! নম: ॥% বলিয়। দ্বাদশগ্রস্থিযুক্ত রক্তচন্দনচর্চিত রক্তসৃত্রের ডোরক 

বাম করে ধারণ করিবে । অনস্তর ফলছ্ম্ত হইয়া! কথ শ্রবণ করিবে । 

পরে কথা শ্রবণান্তে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন । 

স্রভভকথা। 

নারদ উবাচ-_নারদঃ প্রাহ ততজ্ঞে। জ্ঞানবান্স মহামতিঃ। ্রণম্য 
পার্বতীং দেবী, সশ্রদ্ধ: স্থপমাহিতঃ || ন জীবস্তি সুতো বস্তা ন 

গর্ভ উপজায়তে । কম্মাদ্ব্রতাদ্ভবেন্নারী পুত্রপৌত্রপমন্িতা ॥ মহেস্বরি 
তদাচক্ষ, ব্রতানাৎং ব্রতযুত্তমম্। ভক্তিৎ গৃহাণ মে দেবি ধনধাগ্প্রদায়িনি | 

দেব্যুবাচ ।-_বন্ধ্যা জনয়তে পুত্রং মৃতবৎসা তখৈব চ। অচিরেণ পতিস্তন্তা 

নিধনশচ ধনী ভবেৎ॥ অথ তাঅময়েনৈব চাশক্ৌ মুণয়েন বা। 
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মঙ্গলপ্রতিমাং রুত্বা পৃঁজয়েন্মললে দিনে ॥  শুদ্ধপট্রময়ং ডোরং 

রক্তচন্দানচর্জিতম্। রক্তবর্ণ, দৃঢ়কৈব ছাদশগ্রথিসংযুতম্ ॥ পংপুজ্য 

মঙ্গলং বামে ভক্ত্যা ধাধ্যং ম্থভোরকম্। মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে 

খণহারিণে॥। পুন্রপৌত্রপ্রত্থাত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ । মললায় 

নমস্তভ্যৎ নমস্তে ধনদায়িনে | বুষ্টিকত্তে, চ হত্রে্চ মঙ্গলায় নমো নমঃ। 

মঙ্গলায় নমস্ত্ভ্যৎ নমন্তে ছুঃখহারিণে ॥ ভূমিপুত্রায় শুদ্ধায় চোগ্রায় 

চ নমো! নমঃ | মঙ্গলায় নমস্তভ্ং নম: পাটলচক্ষুষে ॥ রক্তা্রার 

দেবায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। নমস্তে ভূমিপুত্রায় খণহর্রে চ বৈ নমঃ ॥| 
রক্তপুম্পোপহারায় মঙ্গলায় নমো নমঃ | মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে 

স্থখদায়িনে ॥ পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্যযদায়িনে মঙ্গলায় বৈ। মঙ্গলায় নমস্তভ্যৎ 

সিন্দ্রারুণচক্ষুষে || লোহিতায় সমস্তায় মঙ্গলায় নমে৷ নমঃ | মঙ্গলায় নমস্তরভাং 

নমন্তে ধনদায়িনে ॥ লোহিতায় চ শান্তায় মঙলায় নমো নমঃ। 

মঙ্গলাইইকমিদং পুণ্য পাঠয়েন্ঙ্গলে দিনে । স্ত্বৎসরকৃতৎ কাধ্যং 

মঙ্গলস্য মহাফলম্। অনেনৈব বিধানেন পুজয়েন্মঙগলং প্রভূম্ ॥ ভবেন্নারী 

পুত্রবতী পতিস্তন্তা ভবেদ্ধনী | যাবৎ করোতি কল্যাণী ব্রতমে"ন্মহোদয়ম্ || 

তাবৎ কালং ভবে সৌখ্য. সহ পত্যা স লংশয়ঃ। রক্তপুশৈশ্চ ধৃপৈশ্চ 
পঞ্চোপচারসংযুতৈঃ ॥ নৈবেছৈঃ পুজয়েদ্ভক্ত্যা মঙ্গলং সকলেষ্টম্। 

কথিতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্য মহাব্রতম্।। নোপবাসো ন যজ্ঞশ্চ ন 

চৈবেহ ধনব্যয়ঃ। কথাশ্রবণমাত্রেণ ব্রতস্য লক্ততে ফলম্। ডোরকং 

দ্বাদশে মাসি নৃতনঞ্ৈব ধারয়েখ। পুরাতনং জলমধ্যে প্রক্ষিপেচ্চ 
স্থপুজিতম্ ॥ ব্রতমেতন্মসহাভাগ কুরুতে য1 পতিব্রতা । অপুনত্রা লভতে 

পুত্রং নিধনশ্চ ধনং লভেং || পুত্রঞ্চ লভতে শুরৎ পণ্ডিতং সুচিরাযুষম্ ॥ 

ছুলভা বন্ধুবর্গীণাং ম্বামিনঃ স্ুভগ! ভবেৎ॥। ব্রতানামুত্তমৎ প্রোক্তং 
মঙ্গলস্যার্চনং মহৎ । দেবানাঞ্চ মনুষ্যাণাং সর্বষামপি ছুলভিম. ॥ 

ইতি ভবিষ্যপুরাণে মঙ্গলবারব্রতকথা সমাণ্ডা ॥| 
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বিপতারিনীত্বত 

বিধি--এই ব্রত মুখ্যচান্্র আযাঢ়ের শুরু তৃতীয়! হইতে নবমী তিথির 
ঘষে কোন তিথিতে শনি বা মঙগণবারে করিতে হয়। ব্রত পুর্বদিনে 

হবিষ্যান্ন ভক্ষণ, ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন ও ব্রতদ্দিনে উপবাস বিধেয়। 

পুজাপ্রয়োগ- প্রাতঃকালে পুরোহিত স্বস্তিবাচনাদি পূর্বক ব্রত- 

কারিণীকে সঙ্কল্প করাইবেন। “খিষুন মোহ্দ্য আধাড়ে মাসি শুর পক্ষে 

অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী দাসী বা যাবছিপল্নাশপুর্ববক- 
সমুখা-বৈধব্যকামা বিপত্তারিণীদর্গাপ্রীতিকামা বা বিপত্তারিণীব্রতষহৎ 

করিষ্যে।” (পরার্থে করিষ্যামীতি বিশেষঃ ) এইরূপে সন্কর করাইয়। 
সুক্ত পাঠ করিয়া সাধারণ ন্যাসাদি সম্পাদনপূর্ব্বক খধ্যাদি গ্তাস করিবেন। 

“আন্ত মন্ত্রশ্ত ভৈরবখধিঃ পত্ক্কিচ্ছন্দঃ ক্রীবিপত্তারিণী ভগবতী সঙ্কট 

দেবতা মায়াবীজং, ্/ৎ শক্তিঃ ক্রাৎ কীলকং সর্বাপছদ্ধরণমহাসঙ্কটনাশনে 

বিনিয়োগঃ 1” শিরসি “ ভৈরবধষয়ে নমঃ, মুখে “পড্ক্িচ্ছন্দসে নমঃ 

হৃদি “বিপত্তারিণ্যে দেবতায়ৈ নমঃ গুহ্ে “হ্ীং বীজায় নমঃ”, পাদয়োঃ 

“ভর, শক্তয়ে নম£*”, সর্ধবাঙ্গে ক্রীং কীলকায় নমঃ ॥৮* অনস্তর করাঙ্গন্ান 

করিবেন, ষথা-_ 
শু “অন্ুষ্ঠাভ্যাৎ নমঃ, হাঁ তর্জনীভ্যাৎ স্বাহা, শ্রী, মধ্যমাভ্যাৎ 

বট, ক্রী' অনামিকাভ্যাৎ হু'ং, বিপত্তারিণ্যে কনিষ্ঠাভ্যাৎ বৌধট্, স্বাহা- 
করতলপৃষ্ঠীভ্যাৎ ফট” । এইরূপেই অশ্ন্তাস করিয়! ধ্যান করিবেন ॥ 

“ও" করালবদনাং ঘোরাং নানালঙ্কারভূষিতাম্, সুকুটা গ্র-লসচচন্্র- 
লেখাং দিগ্রসনান্থিতাম্। খড়ারর্পরযুক্তাঞ্চ মুণ্ডচর্্মবপান্িতাম্। মুক্তাহার- 
লতারাজৎ পীনোন্নতঘটন্তনীম্ ॥” এইরূপেধ্যান করিয়া মানসোপচারে পুজ।- 

পূর্বক বিশেষার্ধ্য স্থাপন ও পীঠপুজা৷ করিয়া! পুনর্ধার ধ্যানান্তে -“ক্রীং 
বিপত্তারিণ্যে স্বাহা”” মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পুজ1 কারয়া! মূলমন্জ বথাশক্তি 

জপকরত জপ সমাপনপুর্বক পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া-_“ও সর্বমঙ্গল- 
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অঙ্গল্যে” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবেন । পরে বিবিধ পিষ্টক ও সুপারি 
প্রভৃতি ত্রয়োদশ ফল উৎসর্গ করিবে। 

অনস্তর “ও সঙ্কটে ত্বং মহামায়ে ব্রতন্থত্রমিদৎ তব। বধামি বাঁছ- 
মূলেহহৎ বরং দেহি যথেস্সিতম্॥৮ এই মন্ত্রে দক্ষিণহস্তে ত্রয়োদশ গ্রস্থিযুক্ 

রক্তবর্ণ ডোর ধারণ করিয়া ভোঙ্গ্য উৎসর্গ করত কথা শ্রবণ করিবেন। 

পরে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণার্দি করিবেন। তৎপরে ব্রাঙ্গণভোজন 

করাইয়া নিজে ভোজন করিবেন । 

অআ্রতকথা। 

মার্কণ্ডেয় উবাচি। একদা নারদো যোগী পরাশ্ুগ্রহকাম্যয়া। পর্য্যটন্ 

লকলাল্লোকান্ কৈলালং সমুপাগমৎ ॥| শিবেন সহিতাৎ গোরীৎ দুষ্ট 
দেবর্ষিসত্তমঃ | প্রণম্য দগুবদ্ ভক্ত্য পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমঃ ॥ ব্রতেন কেন 

দেবেশ লভতে বাঞ্চিতং ফলম্। তদ্বদন্থ মহাদেব কপ] ময়ি ভবেদ যদি ॥ 

মহাদেব উবাঁচ।-_বিপত্তারিণীতুর্গায়! ব্রতৎ কুর্ধবস্তি বাঃ স্ত্রিয়ঃ। তাসাং 

যাবছিপন্নাশৎ কুরুতে ভবন্থন্দরী। অবৈধব্যঞ্চ লভতে সর্বত্র সম্থখং 

বসেং।| নারদ উবাচ ।__-কেন বা তৎ কৃতং কর্ম মর্ত্যে কেন প্রকাশিতম্। 

এতন্মে বিস্তরাদ_ বহি পার্বতী প্রাণবল্লভ ॥ মহাদেব উবাচ। বিদর্ভাধি- 

পতিঃ শ্ীমান্ রাজা সত্যপরাক্রমঃ | তস্য পরী গুণব্তী সর্বপ্রাণিহিতে 

রতা॥। একদা] চর্্মকারস্য পত্র্যা সহ স্থুনির্জনে। মিলিতা চ মহারাজ্ী 
মিথে| বৈ মিত্রতা। কৃতা |. নানাবিধানি ভ্রব্যাণি রাজপত্রী দদৌ মুদা। 

চর্বকারস্য পত্ব্যে সা নাঁনাবিধফলাঁনি চ॥। একদ| চর্কারস্য পত্ধী 
রাজগৃহৎ যযৌ। রাজপত্রী সমাহ্য় পরম্পরমভাষত ॥ রাজপত্বযবাচ। 
কীদৃশধ্চ গবাং মাংসং দ্রষ্ট,মিচ্ছামাহৎ সধি। নয় ত্বং বহ্ষয়েন গোঁপনং 
মম বেস্নি॥ রাজপত্ীবচঃ শ্রত্ব! মাংসং বহুবিধং তথা। পা্রস্থং 
বসতরমাচ্ছান্ রাজবেশ্৷ যযৌ মুদ্রা ॥ দৃষ্টা মাংসং রাজপত্ধী গোপনৎ রক্ষিত, 
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গৃহে । মাংসং দৃষ্বী রাজভত্যে। রাজ্ঞে সর্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ রাজা চ 

গৃহ্মাগত্য রাজপত্রীং জগাদ স:| চর্ম্কারগৃহদ্রব্যং কিং গৃহে রক্ষিত 

সতি || সত্যবাক্যং বাস্বাগ্ভ স্গিধৌ মম ভামিনি। নোচেস্বাৎ প্রাপয়িষ্য!মি 

ধর্মরাজস্য সংক্ষয়ম। ফলং বভুবিধং রাজন পুষ্পঞ্চ পরিরক্ষিতম্। 

এতদুত্বা৷ রাজপত্রী ছর্গাদেবীমপুজয়ৎ ॥ রাজপত্র/খাচ।-_বিপভ্তারিণি 
দুর্গে ত্বং বিপন্নাৎ ত্রাহি মাৎ শিবে। ভক্তিভাবং ন জানামি বালাইহং 

ছুক্ধৃতং কৃতম্। অন্ত রক্ষ মহামায়ে ঘোরছৃষ্কৃতকর্শণি। যাবজ্জীবাম্যহৎ 

দ্র্গে ব্রতং তাব কারোম্াহম্ ॥ দেবাবাচ। তুগ্রাম্মি তেইনয়া 

বাচা বরমেবং দর্দামি তে। যদগুহে রক্ষিত মাংসং ফলং 

বছুবিধং ভবে । মহাঁরাজায় দত্তং চে প্রীতিস্তস্য ভবিষ্যতি ॥ 
ততো দেব্যা বচঃ শ্রত্থ! গৃহমধ্যগত। সতী | দৃষ্টী বহুবিধৎ রমাং ফলং পুষ্পং 

প্রহৃষ্বীঃ || ফলং পুষ্পঞ্চ তৎসর্্বৎ দরদ রাজ্ঞে মুদান্বিতা। রাজ! দৃষ্ট 
ব্হুবিধং ফলং সংহৃষ্টমানসঃ ॥ এবং গুণবতী রাজ্ঞী ব্রত" কৃত্ব। সমছুল্ল ভম্। 

ইহ ভোগান্ বরান্ ভূক্কা অস্তে স্বর্গপুরং যযৌ ॥ নারদ উবাঁচ।__কিৎ বিধানং 
ব্রতসাপ্য বদ মে শঙ্কর প্রভো।। মহাদেব উবাচ ।-বিধানৎ তে 

প্রবক্ষ্যামি শৃধুঘ সুলমাহিতঃ ॥ আধাঢ়স্য নিতে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াঃ পরং 

মুনে। পূর্বং দশম্যান্তন্মধ্যে শনিভৌমদিনে তথা || ব্রতবাসরপুর্কেদ্াতুক্তা 

চৈকৎ নিরামিষম্। অতীতে যামিনীকালে স্নাত্বা সঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ তূমৌ ঘটং 
সমারোপ্য সহকাঁরফলান্বিতম্। নৈবেন্তং বিবিধং দগ্ভাৎ নানা বিধফলানি 

চ॥ পিষ্টকং বিধিধং রম্যং তওুলাদিবিনির্মিতম্। পুগাদিফলসংযুক্তং 
তান্বলঞ্চ পৃথক পৃথকৃ॥ এবং বহুবিধং ভ্রব্াৎ ত্রয়োদশমিতং পৃথক্। 

সর্বাপত্তারিণীদেবো দত্বা বিপ্রায় দাপয়েৎ॥ সোপবীতৎ সুভোজ্াঞ্চ 

ব্রাঙ্গণায় প্রদাপয়েৎ। কর্খান্তে দক্ষিণা দগ্ভাদন্তথ! নিক্ষলং ভবেং ॥ 

ঘা নারী ভক্তিভাবেন করোতি ব্রতমুস্তমম্। বিধবা ন ভবে কাপি 

পৃতিসৌভাগ্যমাপ,য়া॥ পুত্রপৌন্রসমাধুক্তা ভুক্কা ভোগান্ মনোরমান্। 
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অস্তে প্রাপ্রোতি সা নারী নক্ষত্রে চ পুরর্বসৌ || বিপত্তারিণীহুর্গীয়া 

ব্রতৎ কুর্বন্ত যাঃ স্ত্রিয়ঃ। বিপন্ন সম্ভবেৎ কাপি সর্ধান্ কামানবানু সুঃ | 
ত্রয়োদশগ্রস্থিযুক্তং সুরক্তঞ্চ স্ডোরকম্। নানী বা পুরুষো বাপি বদীয়াধ- 
কফিণে করে ॥ ইতি বিপত্তারিণীব্রতকথ। সমাপ্ত! । 

তুবচন্ী-আত 

পৃজাবিধি।_ স্বস্তি বাঁচন পূর্বক “নুর্ধ্যঃ সোম” ইত্যাদি পাঠ করিয়া 
স্ধল করিতে হয় । যথা“অগ্ভেত্যার্দি অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে 

অনুকঠিথো অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী দাসী বা সর্ববাপচ্ছা ত্তিপূর্ববক- 
মনোহ্ভীষ্টসিদ্ধিকাম! গণপত্যাদিনানাদেবতাপুজা পূর্বক (শুভম্চনী) শুভচস্তী 

দুর্গাপুজাতৎকথাশ্র বণমহৎ করিম্যে” । এইরূপে সঙ্কল্প করিয়! স্তাসাদিপুর্বক 

গণেশ দিদেবতাগণকে পুজা করত ( শুভস্থচনী ) শুভচন্ীদেবীর ধ্যান 
করিতে হয় । মন্ত্র, যথা__-“ও রক্তাঙ্গী চ চতুন্মথী ত্রিনয়না রক্তাম্বর!লঙ্কৃতা। 

পীনোত্তুঙকুগ ছুকূলবসনা হৎসাধিবূঢ়া পরা। ব্রহ্ধানন্দময়ী কমগুলুকরা- 

ভীতিপ্রদানোত্স্থকা, ধ্যেয়া সা শুভকারিণী ত্রিজগতাং সর্বাপছদ্ধারিণী ॥৮ 

এই প্রকার ধ্যান করিয়৷ ও শুভন্চনী (শুভচণ্ভী। দৈব্যে নমঃ এই মন্ত্রে 

যোড়শোপচারে পুজা করিতে হয়। অতঃপর হৎসপ্রত্থতির পুজা করিয়। 
কথ। শ্রবণপুর্বক দক্ষিণ! প্রদান করিতে হয়। 

ব্রভকথ। 

বন্দমাতা। স্থবচনী, পুব্তাণে মহিম! শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী। 

বলি আমি করপুটে, অধিষ্ঠান হও ঘটে, শুন আপনার ব্রতবাঁণী ॥ 
প্রণমিয়! দেবগুরু বিপ্রের চরণে । স্ুবচনী মাতা বন্দ আনন্দিত মনে ॥ 

প্রজা লয়ে রাজ্য করে কলিঙ্গ ঈশ্বর। নেই দেশে অনাথ ব্রাঙ্গণী করে 
ঘর ॥ সবে মাত্র এক পুত্র পড়ে পাঠশালে । ভিক্ষা মেগে বজ্ঞন্ত্র দিল 

বথাকালে॥ পাঠশালে পড়ে সবে নান! দ্রব্য খায়। ছিজপুত্র ছঃখী 
১৮ 
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সবাকার পানে চায়,॥ মনে করে ত্বরা করি আজি ঘরে যাব। পরিপূর্ণ 
ক'রে মৎস্য মাংস অন্ন খাব || ঘরে গিয়া পুত্র জননীর কাছে বলে। 

উত্তম নুখান্ত খায় বালক সকলে ॥ ব্রাঙ্গণীর পুত্র ইহা কয় হেসে হেসে। 

পরম 'আনন্দে জনলীর কোলে বসে অন্তের বালক মাগো নানা 

দ্রব্য খায়। মৎস্য আদি পক্ষিমাৎস খেতে সাধ যায় ॥ ব্রাহ্ষণী বলেন 

বাছা! আমি কোথা পাব। তনয় বলেন কাল আমি এনে দিব। 

উঠিয়া প্রভাতে তবে দ্বিজের তনয়। নগর ভ্রমণ করে ত্যজিয়া আলয় ॥ 
হংসশাঁলে নৃূপতির আছে যত হাস। দিবারান্র রক্ষক আছয়ে বাঁরোমাঁস ॥ 
চরে সব হংস সন্ধ্যাকালে যায় ঘরে। পা ছিল খোড়া হাস ছিজপুত্র 

ধরে॥। আছাড়িয়া। মেরে জননীর কাছে দ্বিল। রন্ধন করিয়ে মাংস 

গোপনে খাইল ॥ প্রাতঃকালে দেখে পালে খোঁড়া ঠাস নাই। রাজার 

শাসনে দূত চলে ধাওয়া ধাই।। রাজা বলে আলি খোঁড়া হাস খুজে 
আন। থোড়া হাস না পাইলে বধিব পরাণ। ভয়ে ব্গ্র হয়ে 

খুজে যত হুংসচর | ঘাট বাট মহারণ্য সবাকার ঘর ॥ হংসের সন্ধান 

কোন মতে নাহি পায়। ব্রাঙ্মণীর বাটার নিকট দিয়া ধায় ॥ সেই 

হংস পা দেখে বিপ্র ভশ্মকুণ্ডে। দ্বিজপুত্রে ধরে সবে বজ্জ পাড়ে মুণ্ডে ॥ 

ব্রাঙ্দীরে যথোচিত ॥তরস্কার করে। তার পুত্রে ধরে দিল রাজার 

গোচরে ॥ ব্রাহ্মণ ঘ্বেখিয়া কলিঙ্গের অধিকারী । ক্রোধে পরিপূর্ণ 

করে আত্মনা্ করি || রাজা বলে বেটা তোর এত অহঙ্কার । হংস ষেরে 

খাইয়াছ পাবে ফল তার ॥ আজ্ঞা দিল রাজা ত্বিজধে রাখ বন্দিশালে। 

বক্ষেতে পাঁথর দাও ফেলে ভূমিতলে ॥ বন্দিশালে রাখে দূত হৃপ 
আজ্ঞা পেয়ে। ত্রাক্ষণীরে সমাচার সবে দিল গিয়ে । শুনিয়া আছাড় 

খায় কেশ নাহি বান্ধে। তারিণী ব্রহ্ষাণী বলে ছ্বিজমাতা কানে ॥ 

ভয়ে ছিজমাতা কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে, অচেতনে পড়ে ভূমিতলে। 

ক্করে হাহাকার বব, শুনি ধেয়ে এল সব, আহা! আহা! উঠ বপি 
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তোলে ।। ব্রাঙ্গণের নহে ধর্ম, করেছে কুৎসিত কর্ণ, হোক ব্রাহ্মণের 

ছেলে বটে। সাম্য হো”ক নৃপক্রোধ, সবে গিয়| উপরোধ, বাজাকে 

করিব করপুটে ॥ কেহ কহে উপদেশ, কহি শুন সবিশেষ, কান্দিলে 

ন। হবে কিছু আর। কা হতে কিছু না হয়, শাস্ত্রেতে এমন কয়, 

ভাল মন্দ কর্ম দেবতার ।| আর কেহ নাহি বার, সুবচনী মাতা তার, 

এক ভাবে পদ ভাব তার । ভেবে হারা মর! পায় এবা কোন বড় 

দায়, তব পুত্রে করিবেন উদ্ধার |॥ সেই গ্রামে এক ঘরে, স্ুবচনী 

পুজা করে, তথা যায় এয়ে নারীগণ। শুনিয়া পুজার কথা, ব্রাহ্ষণী 
গেলেন তথা, একভাবে করয়ে মানন ॥ আমার পত্র রাজদ্বারে, উদ্ধারিয়া 

এলে ঘরে, স্থবচনী মায়েরে পুজিব । সবে বল পিদ্ধ হৌক, মায়ের 

মহিমা রৌক, মিথ্যা হ'লে পরাণ ত্যজিন।  ত্রাঙ্গণী কাতর দেখি, 

সকলে সজল আখি, করপুটে করিছে মানন। উর মাতা নিজ গুণে, 

মুক্ত করিয়। ব্রাঙ্মণে, নিজ পুজা করহ গ্রহণ | দেবী শুনিলেন কাণে, 

রাজ! শুয়ে যেই স্থানে, মহানিশি কাছে ছয় রাণী ॥ উদ্ধারিতে দ্বিজবরে, 

দেবী গিয়ে সেই ঘরে, রাজারে কহিছে ন্প্নবাণী॥ শোন্ রাজ! 
তোরে কই, কার মন্দকারী নই, এলাম হিতকথা কহিবারে। মেরেছে 

যে খোড়া হাস, সে আমার বরতদাস, বন্দিশালে রেখেছ তাহারে ॥ 

আমি তার অপমানে, ব্যথ। পাই বড় মনে, দেখ তোর সর্বনাশ হয়। 

হবে রক্ত অগ্নিবুষ্টি, নষ্ট হবে সব স্থ্ি, পুরী সব হবে ভক্মময় ॥ যদি বল 
থোড়া হাস, ব্রাহ্মণ ক'রেছে নাশ, সে কেবল লোকের লাগান। কালি 

প্রাতঃক।ল হ'লে, তুমি গিয়া হংসশালে, খোড়াকে দেখিবে বিদ্যমান ॥ 

দ্বিজপুত্রে ক'রে মুক্ত, তবে তায় উপযুক্ত, এ রাজ্য দিয় কর মান। 

মোর কথা সত্য জ্ঞানে, মিথ্যা না! ভাবিহ মনে, শকুস্তল! বস্তা দিবে 

দান। তবে রাজ্য রক্ষা হবে, দেশে দেশে কীর্তি রবে, 
এত বলি দেবী অন্তদ্ধান। এসব দেবীর রঙ্গ, নৃপতির নিদ্রাতঙ্গ, 
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ভয় পেয়ে রাণীরে জ'গান ॥ উঠ উঠ উঠ রাণী, শুনহ হপ্রের 

ত্বপ্প দেখি পরাণ বিকল নিপ্রাবশে যে দেখিম্থ, বুঝি সব হারাইনু, 

রাজ্য ধন পুত্রার্দি সকল ॥ করাগারে ছিজন্থৃতে, ক্লেশ দিন্ু বিধিমতে, 

দেবীর সে বরপুত্র হয়। সেই গ্রধর্্মের ফলে, ধ্াজ্য পুত্রাদি সকলে, 

বুঝি স্থুবচনী করে ক্ষয় ॥ শুনিয়া শ্বপ্রের কথা, রাণী মনে পাপন ব্যথা, 

অতিশয় চঞ্চল। হইল । ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে, ক্ষণেক রাজার পার্শ্বে, 

উচ্চৈঃশ্বরে কান্দিতে লাগিল ॥ বলিতে কহিতে নিশা, পোহাইয়া 

হ'ল উষা, উঠি রাজা হংসশালে যান। নৃপত্তির কাছে কাছে, মুত 
খোড়াহাস নাচে, দেবী বরে পেয়ে প্রাণ দান ॥ দেখে রাজার হৈল 

বোধ, নৃপতির গেল ক্রোধ, বৈমে এসে বাহির দালানে । উদ্বেগ 

উঠিছে মনে, পাত্র গিত্র বন্ধুগণে, ত্বর| করে ডাকাইয়া আনে ॥ বন্দিশালে 
আছে বিপ্র, মুক্ত করে আন ক্ষিপ্র, তাহারে অপিব মম রাজ্য । 

তাহার আশ্রয় লব, শকুন্তলা কন্যা দিব, আজি সমর্পিব শুভকার্্য ! 

নৃপ-আজ্ঞ পাবা মাত্র, বৃুপতির পাত্রমিত্ত, বিগ্রপুত্রে মুক্ত করি আনে। 

দিব্যবস্ত্র পরাইয়া, নানা আভরণ দ্বিয়া, আপনারে ধন্ত করি মানে ॥ 

বৃপ ছ্বিজের নিকটে, দাণ্ডাইরা করপুটে, স্তুতি করে বিবিধ প্রকারে। 
হয়ে মোরে অবতংশ, রক্ষা ক্র মোর বংশ, সবান্ধব শবরণাগতেরে । 

চিনিতে নারিলাম তোম!, অপরাধ কর ক্ষমা, যত ছুঃংখ তোমারে দিলাম । 

দিয়া কন্তা রাজাদান, রাখিব তোমার মান, আজি হইতে আশ্রয় 

নিলাম ॥ পরে বত্বসিংহাসনে, বসাইয়া সে ব্রাঙ্গণে, নিজ হস্তে চরণ 

ঘুয়ায়। দূত গিয়! ত্বরা করে, পুরোহিত ত্রাদ্ধণেরে, সেই ক্ষণে সভায় 
আনায় ॥ জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত, দিন করি আনন্দিত, শুভ লগ্ন 

করিলেন স্থির। তবে কলিঙ্গ-ঈশ্বর, নিজ রাজ্যে কর ঘর, শোতা 
করে সভার মন্দির । দেখে দিন গুভক্ষণে, স্ত্রীগণে ডাকিয়া আনে, 

টৈল হ্রিত্রী দিতে গায়। বসন ভৃষণ পরি, নানা বর্ণে বেশ ধরি, 



বিশুদ্ধ আহ্ক-কৃত্য ২৭৭ 

সীমস্তিণী সারি সারি বায়॥ শুনি বিবাহের রব, বাগ্ধকর যত সব, 

রাজার বাজোতে বাস ছিল। যন্ত্র স্থমিলন কৰি, সবে বেশ তৃষা করি, 

রাজার পুরীতে প্রবেশিল ॥ এককালে বাণন্তর্যনি, সবে চমকিত শুনি, 

ক্ষিতিতে বৈসেছে পোক যত। বাঁজিতেছে জগবম্প, শবে হয় ভূমিকম্প, 

শুনি রাণী ৫হল আনন্দিত ॥ এয়ো সব হ'ল জড়, অন্তরে আহলাদ বড়, 
ঘত নারী হরিদ্রা মাখায়। শঙ্গরব হুলাহুলি, সব শীমস্তিনী মিলি, 

সরোবর শ্নান হেতু যায়।। ঘটেতে পুরিয়া বারি, লইল মস্তকোপরি, 

রাজজগরাণী অঞ্চলে লুট!য়ে। প্রবেশি নিজ মন্দিরে, ঘটেরে প্রণাম করে, 

রত্ব দীপ বাসরে জালিয়ে || জিজ্ঞাসয়ে রাঙ্গরাণী, শুন সব শীমস্তিনী, 

ভাই আমলা বাটিবেক কে। স্বামী ধরিবেক ছাতা, নাহি পাবে কোন 

ব্যথা, পতির প্রেয়সী হবে পে ॥। কাছে ছিল বিপ্রস্থতা, বড় রূপগ্ুণযুতা, 

পত্তির প্রেয়সী সেই ধ্বনি । তাহারে আদেশ করি, সঙ্গে বহু সছচরী, 

হাই আমলা বাটাইল রাণী ॥। ব্রাহ্মণীর পুত্র লয়ে, মঙ্গল।চাঁর করিয়ে, 

করাইল শ্লান অধিবাপ। সন্ধ্যায় লইয়া! বরে, তারা স্ত্রী-আচার করে, নান। 
মতে করে পরিহাল।। ছান্লায় &েোছে লয়ে, পুরোছিত ঢাকাইয়ে, 
সুভকম্ম করে আরম্তন। হু'ছাত একজে লয়ে, বান্ধে পুম্পমালা দিয়ে, 

রাজরাণী আনন্দে মগন ॥ তবে জলধারা দিয়ে, বর কন্ঠ! গৃহে লয়ে, 

বাসর ঘরে করে জাগরণ। লব সীগণ সঙ্গে, নানা' মত খেল রঙ্গে, 

প্রাতঃকাঁলে উঠে ছুই জন ॥। ব্রাঙ্গপীর পুত্র কয়, বিলম্ব উচিত নর, বিদায় 

করহ ত্বরা করি। মঙ্গল আমনোপরে, বসাইল কন্তা বরে, রূপ হেরে বত 

নরনারী ॥। রাজ কন্তা বৈসে বামে, রতি যেন শোডা কামে, নারাকণে 

শোভে সিন্ধু সুত1। শচী বেন আথগুলে, হৈমবতী হ্রফোলে, বশিষ্ঠেতে 

অরুন্ধতী যথা ॥ ধান্ দুর্বা দিয়ে শিরে, সবে আশীর্বাদ করে, হাতে হাতে 
কন্যা সপে রাণী । ধরি জাযাতার হাতে, শকুস্তলার হুম্ত তাতে, 

দিয়া কছে সুযধূর বাণী ॥ মনে না করিবে রোষ, ক্ষমা কর সব দোষ, 
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শকুষ্ভল! ল'য়ে কর ঘর। কন্যার বিদায় কালে, রাণা ভাসে অশ্রজলে, 

আজি হতে বাছা! হৈল পর ॥ করে হাহাকার ধ্বনি, সকাতরে কান্দে 

রাণী, ধুলায় ধূদর হয়ে গায়। শুনিয়া ক্রন্দন বাণী, সকাতরে নৃপমণি, 
সভ1 মধ্যে কান্দে উভরার ॥ নান! বাস্ভ শব্ধ উঠে, আগে পিছে লোক 

ছুটে, পদে পদ নাহি পায় পথ। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, ব্রাহ্গণীর পুত্র 
আইল, ধনে পরিপূর্ণ সঙ্গে রথ ॥ ধেয়ে গিয়। কয় লোক, ঠাকুরাণী তাজ 

শোক, দ্রেখ সে তোমার মন ভাল । বন্দি পুত্র কারাগারে, বিবাহ করিদা 

ঘরে, রাজার তনয়! লয়ে এলো ॥ শুনে এই শুভ বাণী, আনন্দিত 

ঠাকুরাঁণী, মনে করে এখন কি হবে। শ্ুব্চনী মাতা বুঝি, হাতে তুলে 

দিল নিধি, হারাধনে ছূঃখিনী আজ পাবে ॥॥ এতেক বলিয়া উঠে, বাদ 

শুনে সন্নিকটে, আনন্দ সাগরে যেন ভাসে। অঙ্গের অন্বর তার, সম্থর! 

হুইল ভার, অমনি ধাইল এলোকেশে ॥ পুত্র আসিয়া নিকটে, দাগ্ডাইয়। 
করপুটে, জননীরে করিল প্রণাম । ত্রাহ্মণী বলেন এসো, অভাগিনীর 

কোলে বসো, দেবী পুরাইল মনস্কাম ॥ তবে জলধারা দিয়ে, বর কন্য। 
গুছে লয়ে, অঙ্গিনায় পুজে ন্ুবচনী। চারি কোণ! করি ঘর, কাটল 
অঙ্গিনা” পর, আলিপন। দিলেন ব্রাঙ্ষণী ॥ চিত্র বিচিজ্র করি, যোড়া 

হাস সারি সারি, লিখি তায় আরোপিলা তাতে । আত্রশাখা পুর্ণ করি, 

দুপ্ধেতে গহবর পুরী, দিব্য শোভা পদ্মিনী পালাতে ॥ স্ুবচনী পুজা সব, 

সাঙ্গপুরে শঙ্ঘরব, শুনে সবে দওখৎ হয়ে । এয়োরে করয়ে দান, নাড়ু, 

রস্তা গুয়া পান, তৈল সিন্দুর সবে দিয়ে ॥ সীমস্তিনী সারি সারি, 
দাগ্ডাইল শোভা! করি, ব্রাঙ্মণী চরণে দিল জল । অঞ্চল লোটায়ে তাতে, 
দিল পুত্রবধূ মাথে, মনোবাঞ্। হইল সফল । প্রসাদীয় দ্রবা যাহা, কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ তাহা, ব্রাঙ্মণী আপনি বাটি দিল। একাস্ত মনে সকলে, বিস্তার 
করি অঞ্চলে, ভক্তিভাবে সকলে লইল ॥ দক্ষিণাস্ত সমপ্পিয়া, ঘট বিসর্জন 
দিয়, পুরোহিত করিল গমন । তবে পুত্রবধূ লয়ে, পুর্ণ ঘট কৃক্ষে দিয়ে, 
গুহ মধ্যে প্রবেশে তখন ॥ ইতি স্তুবচনী ব্রতকথা সমাপ্ত । 
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সত্যনারায়ণ আ্রভ 

পৃরজাপদ্ধতি।--যে কোন দিনে সন্ধযাসময়ে সায়ংকৃত্য সমাপনাস্তে 

স্বস্তিবাচনপূর্বক-_তাত্রপাত্রে তিল, ভূলসী, ত্রিপত্র ও ফল এবং জল 

লইয়া উত্তরমুখ হইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে ঝঙ্কল্প করিতে হয়। 

যথা _- 

পবিষুরের তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথো 
অমুকগোত্রঃ জ্ীঅমুক-দেবশর্শা সর্ববাপচ্ছা্ডিসৌভাগ্যবদ্ধন-মনোগতা- 
ভীষ্টসিদ্ধিপূর্ববকশ্রীসতানারারণপ্রীতিক মঃ শ্রীসত্যনারায়ণপূজনতৎ-কথাশ্রবণ- 
মহৎ করিষ্যে ।* 

' অনস্তর স্বশাখোক্তসংকল্পস্ক্ত পাঠ, সামান্যা্য, আস্নশুদ্ধি, জলগুদ্ি, 

ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি সমাপনপূর্বক গণেশাদি পঞ্চদেধতার পুজা করত অঙ্গন্া।স 

ও করন্য।স করিয়৷ সত্যনারায়ণের ধ্যান করিতে হয় । যথা-_ 

পণ ধ্যায়েৎ সত্যৎ গুণাতীতৎ গুণত্রয়সমন্থিতম্ | 

লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতান্বরধরং বিস্ুম্ ॥ 

ইন্দীবরদলশ্তামং শঙ্গচক্রগদাধরম্। 
নারারণৎ চতুর্বাহুৎ শ্রীবংসপদভূষিতম্ । 

গোবিন্দৎ গোকুপানন্দৎ জগতঃ পিতরৎ গুরুম্ ॥ 

এইরূপ ধ্যানাস্তে মানসোপচাঁরে পুঙ্স! বৰিয়! পীঠার্চন। করত বিশেষ 

অর্থ্যস্থাপনপুর্ববক পুনর্বার ধ্যানাস্তে পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামে স্থাপন করিয়! 

“উভগবৎসত্যনারায়ণ দেব ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, অত্রাধি- 

্টানং কুরু, মম পজাৎ গৃহাণ। ও আগচ্ছ ভগবন্ দেব সর্ধকাম- 

ফলপ্রদ। মৎপুজন-নুসিদ্ধযর্থ, সানিধ্যমিহ বল্পয়।1৮ এইরূপে আবাহন 
করত ঘোড়শোপচারে (অশক্ত হইলে দ্শোপচারে বা পঞ্চোপচারে ) 
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“গু সত্যনারায়ণায় নমঃ” মন্ত্রে পুজা করিবে || পরে নৈবেদ্য * 

(কাচাসিরণী ) নিবেদন করিতে হয়। কাচাপিরণী প্রদানে বিশেষ 

মন্ত্র, যথা! ।-- 

গু সপাদং গোধ্মচূর্ণ, ছুগ্ধরস্তাদিশর্করম্। সম্বতৈকীকৃতৎ সর্ব 

নৈবেগাৎ গৃহাতাং প্রভো। এতদ্ গোধুমচূর্ণ-দগ্ধ-রস্তা-শর্করাদ্যে কীক্কৃত 
নৈবেদ্যৎ ও সত্যনার'য়ণায় নমঃ | 1 

অনস্থর বামকরে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ববক--দক্ষিণকরের অন্গুষ্ঠে, কনিষ্ঠা ও 

অনামিক। দ্বার “প্রাণায় ম্বাহা”ঃ ) তর্জনী, মধ্যমা ও অন্ুষ্ঠযোগে 

“অপানায় স্বাহা' ;) মধ্যমা, অনামিকা ও অন্ুষ্ঠযোগে--“দমানায় স্বাহ।”» 

তজ্জনী, মধ্যম, অনামিক] ও অঙ্গুঠযোগে “উদ্বানায় স্বাহা””, অন্ুলিপঞ্চক- 

যোগে-_-“ব্যানায় স্বাহা” বলিতে হয়। অনন্তর পানার্থোদক পুনরাচ- 

মনীয়, তাখুল ইত্যাদি শিয়া যগাশক্কি জপান্তে "গুহাতিগুহা” ইত্যাদি 

মন্ত্রে জলনিক্ষেপপাত্রে কিঞ্চিং জল দিয়া জপ সমর্পণ করিতে হয়। 

তৎপরে নিয়োক্ত মন্ত্রে মণ্ডল পদক্ষিণ করিতে হয়; যথা-ও যানি 

যানি চ পাপানি সর্বকালকৃতানি চ। তানি তানি বিনশ্স্ত প্রদক্ষিণ, 

পদে পদে ॥ অনস্তর পুষ্পাঞ্জলি লইয়া নিয়োক্ত স্তবপাঠ করিতে হয়। 
যথা-_“যন্মর়া ভক্তিযোগেন পত্তৎ পুষ্প ফলং জলম্। নিবেদিতঞ্চ 

নৈবেছাৎ তদ্গুহাণান্ুকম্প্। | ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে | গৃহাণ 

নুমুখে ভূত্বা প্রসীদ পুরুযোত্তম | মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দিন। 

যপৃর্জিতং ময় দেব পরিপুর্ণৎ তত্ব মে। : অমোঘৎ পুণুরীকাক্ষং 

* দুগ্ধ, গুড়, রস্তা ইতাদির সহিত ময়দা বা তগুলচুর্ণ মিশাইয়া 

নৈবেদ্ দিবে । ইহার নাম কাচা শিল্পি। 

1 তঞুলচূর্ণ হইলে “সপাং গোহুমচূর্ণ” স্থলে “সপাদৎ শালি- 

তওলচুর্ণং এবং “এতদ্ গোধৃমচূর্ণং” স্থলে “এতৎশালিতওুলচূর্ণধ” বলিবে । 
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বৃসিংহৎ দৈত্যস্দনম। হৃষধীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরঘায়কম.। 

সগুণঞ্চ গুণাতীতং গোবিন্দং গরুড়ধবজম্ । জনার্দানং জনানন্দৎ জানকী- 
জীবনং হরিম। প্রণমামি সদা দেবং পরং ভক্ত্যা জগত্পতিম্। হৃর্গমে 
বিষমে ঘোরে শক্রভিঃ পরিপীড়িতে । নিস্তারয়তু সর্বেধু তথা নি্ভয়েষু 
চ। নাযান্তেতানি সংকীত্ত্য ঈপ্সিত. ফলমাপুয়াৎ। সত্যনারায়ণং 

দেবং বন্দেহৎ কামদং প্রন্থম্। লীলয়া বিততৎ বিশ্ব যেন তন্মৈ নমো 
নম; 0 পরে পুষ্পাদি হস্তে লইয়া কথা শ্রবণ করিতে হয়। অনস্তর 

আরতি করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও দক্ষিণ? প্রদান করিতে হয়, পরে সিরণী 

বিতরণাদি করিয়া সভক্তিতে প্রসাদ লইতে হয়। 

শহ্ুরাচাচ্যযর সভ্যনাব্রায়ণ-ত্রভকথা। 

প্রথমে বন্দিন্থ দেব গৌরীর তনয়। বিস্রবিনাশন নাম ভকত-সদয় ॥| 
হর-গোৌরী বন্দিন্ু বিরিঞ্চি নারায়ণ । ব্যাসদেব বাল্ীকাদি বন্দি মুনিগণ। 

প্রণমিহ সত্যগীর নিয়ৎ হাঁশিল। যাহার কৃপায় হয় ভুবনে অথিগ ॥ 
সরপ্বাতী বন্দি শিবা সারদা! ভবানী । সত্যপীর-উপাখ্য*ন অপুর্ধ-কাহিনী ৷ 

'স্বন হে সকল লোক হয়ে এক-চিত। যার যে পাইবে বর মনের বাঞ্ছিত | 

দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক ছিল মথ্রায়। না জানে সুখের লেশ, ছুঃখে কাল যায় ॥ 

এক দিন সেই দ্বিজ ভ্রমিয়া নগর! কিছু না পাইয়] ভিক্ষা হইল কাতর ॥ 
বসিয়! বৃক্ষের তলে কাদে হেট-মাগা | কহিতে লাগিল-_হায় পরম দেবতা ॥ 

এত ছ্ুঃখ লিথেছিলে কপালে আমার । এমত দুঃখিত নাহি পৃথিবীতে 

আর ॥॥ কান্দিতে কান্দিতে ছিজ্ত হইল অস্থির। দেখিয়া দয়ার বড় 

হৈলা সত্যপীর ।। দরশন দিল! সেই ত্রাক্ষণের আগে। ধরিয়া! ফকির 

বেশ কহে অনুরাগে || কি লাগিয়া কান্দ কহ ব্রাহ্মণ-তনয়। দেখিয়! 
তোমার ছঃখ বড় দয়! হয় || ছ্বিজ বলে তোমারে কহিয়া কার্য কি বা। 

আপনারে নহ তৃমি, মোরে কি করিবা। হালিয়া বলেন পীর-_শুন রে 
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অজ্ঞান। আমিকি ফকির, তুষি করিয়াছ জ্ঞান ॥ যে হুই পশ্চাৎ আমি 

দ্বিব পরিচয় । কহু হে আপন কথ! সত্য যে ব| হয়| দ্বিজ বলে-_মাগিয়। 

যাব কাল খাই। আজ নাপাইন্ ভিক্ষা, মিছামিছি যাই ॥ পীর বলে 

আজি হৈতে ছুঃখ গেল দূব। অন্ুল সম্পদ্ হৈল, যাও নিজ পুর ॥ নিশ্চয় 

তোমারে কঠি, আমি সতাপীর। কলিষুগে পৃথিবীতে হয়েছি জাহির ॥ 

এই রূপ ভাবিয়া যে সিন্নি দেয় মোরে । সেই কালে হইবেক সম্প্ সত্বরে ॥ 
দ্বিজ বলে নিত্য পুজি শালগ্রাম-শিলা। তথাপি না যায় ছুঃখ, বিধি য! 

লিখিলা ॥॥ তথাপ ভরশা মাত্র আছে এক মনে । পরকালে নিস্তার 

করিবে নারারণে॥ তাহা ঘুচাইয়া কেন পীরেরে ভজিব। যবন-আচার 

করি নরকে মজিব ॥ হাঁপিয়া কহেন পীর__শুন রে অজ্ঞান। যেই পীর, 

সেই ত জানিও নারারণ।| বেদ আর কোরান্ বুঝিয়! দেখ এক। জগতে 

নাহিক দুই, শুন পরতেক ॥ বলিতে বলিতে সেই অখিলের নাথ । এজ 

চক্র-গদা-পল্প ধরে চারি হাত।। গলায় কৌন্তভ মণি, শ্রীবৎস হৃদয়। 

* পুর্ণব্ধ সনাতন মহাতেজোময় || সেই রূপ দেখি দ্বিজ পড়িল ধরণী। 

করিল অনেক স্তব গদ্গদ বাণী ॥ চিনিতে ন। পারি আমি, তুমি কোন্ 

জন। সহজে ভিক্ষুক আমি দরিদ্র ব্রাঙ্ধণ ॥ দেখিতে দোখতে পুনঃ হইল 

ফকির। পূর্বের যেমত রূপ হইল জাহির ॥ সে রূপ ভাবন! বড় উৎকট 

দায়। এইরূপে ফলিতে তৎকাঙল্েে তারে পায় ॥ ছ্বিজ বলেযত কিছু, 

তুমি মে সকল। সার্থক জীবন মোর নয়ন সফল ।॥ কিরূপ সিরনি দিব 

পুজার প্রকার। কহ কহ মহাপ্রভু, শুনি একবার,॥ বলিতে লাগিল! প্রভু 

ব্রাহ্মণের তবে। গম কিংবা ধান্তাদির আটা সয় সেরে ॥ সায় ছড়া 

কলা করিষেক আয়োজন । সওয়া গুবাক আর পাণ সয়া পণ 

সয়া সের চিনি আর স'য়া সের ক্ষীর । যাহাতে সন্তভষ্ঠ হই আমি সত্যপীর ॥ 
চিনি আর ক্ষীর দিতে যার নাই শক্তি। দুগ্ধ আর গুড় দিয়া কৰরিবেক 

ভক্তি ॥ সর্বস্রব্য জড় করি মধোতে রাখিয়ে। বসিবেক ভক্ত লোক 
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চৌদিকে বেড়িয়ে ॥ গুণকথা আমার শুনিবে এক মনে। সাঙ্গ হৈলে 

মুজরা করিবে জনে জনে ॥। সত্যপীর বলিয়া কপালে দিবে হাত। ইথে 

হেলা করিলে সে অশেষ উৎপাত ॥| জত্য-সত্যনারায়ণ বলি বার-বার। 

কর যোড় করিয়। করিবে নমস্কার ॥ গ্রসাদ লইবে তবে যত জন তথ|। 

বিরচিল শঙ্কর আচার্ধয এই কথা ॥ - 

এতেক বলিয়া! পীর হৈল অস্তর্ধান | ঘরেতে চলিয়। গেল দ্বিজ ভাগ্য- 

বান্ ॥ ব্রাহ্মণীকে সমাচার সকলি কহিল। সেই নিশি নিরাহারে অমনি 

রহিল || দণ্ড ছুই প্রভাতে ভ্রমিরা ঘর কত ॥ পাঁইল অনেক দ্রব্য 

অপরূপ বত ॥ পিরিনি করিল দ্বিজ সে মত প্রকারে । অপুর্ব সকল দ্রব্য 

লইয়! সত্বরে।। প্রসাদ লইল তবে কিছু কিছু সবে। অতুল সম্পন্ হৈল 
পুজা-অন্থভাবে ॥ দ্রাস দাসী গে। মহিষ কত ঘোড়া ছাতী। ধন ধান্য 

জায়! পু্র-আদি নানাজাতি।। পুজার প্রচার কৈল ব্রাঙ্গণ প্রথমে । তার 

পর আর যত বলি ক্রমে ক্রমে ॥ কা্ঠ কাটিবারে যায় কাঠুরে সকল। 
ব্রাহ্মণের বাড়ী যায় খাইবারে জল । দেখিয়া বিশ্মিত ঝড় চাষার সমাজ । 

রাতারাতি ব্রাহ্মণ হইল মহারাজ ॥ পাইল কাহার ধন, কিবা কার 

বরে। ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল ব্রাঙ্ষণ-গে।চরে ॥ কি হুতঠৈ এমন ধন 

করিলে অতুল। আপন শকতি কিংবা কোনে! জন মুল ॥ হেরিযে 

কাহারে পুজ লয়ে উপহার। অবশ্ত কহিবে মোরে সব সমাচার । কহিতে 

লাগিলা তবে শুদ্ধমতি ধীর। যেমন প্রকারে বর দিল! সত্যপীর | 

সেইমত দ্বিজবর কহিল! সমস্ত । শুনিয়া কাঠুরে সব হইল নিরম্ত ॥ ভকতি 
করিয়া কহে শুনহ ঠাকুর। আম! সবাকার যদি ছুঃথ যায় দূর ॥ এমত 
প্রকারে সিপ্ি দিব ঘরে ঘরে । এত বলি সবে গেল বনের ভিতরে | 

কাটিয়া! বেচিল কাষ্ঠ, পাইল অনেক । জানিল কাঠুরে পীর বড় পরেতক || 
দুদিন মধ্যেই তিন ছুঃথ গেল দুর । পীরের প্রতাপে হৈল বিভব প্রচুর ।। 

সদানন্দ নামে সাঁধু লয়ে টাকা-কড়ি। কাষ্ঠ কিনিবারে যায় বাঠুরের 
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বাড়ী ॥ দেখিয়! বিস্ময় বড় হইল সাধুর । আগে গিয়! জিজ্ঞাসিল বচন 

মধুর | শুনিয়! বিনয়-বাক্যে কহে বিবরণ। সাধুর ভকতি বড় বাড়িল 
তখন ॥ সকল আছয়ে মোর পুত্র আদি ধন। একতুঃখ অনলেতে সদ! 

পোড়ে মন ॥ কন্া যর্দি একটি আমায় দেন তিনি। এমত প্রকারে 

আমি করিব সিরিনি ॥ এতেক বলিয়৷ গেল আপনার ঘর। এক কন্ত! 

জনমিল কত দিনাস্থর ॥ শুভক্ষণে দেখে সাধু কন্যার ব্দন। ফকির 

বৈষ্ণবে কত বিলাইল ধন যথাকালে বিয়া দিল ভাল বর আনি। 

পাঁসরিল পুর্ধ্ব কথা করিতে সিরিনি ॥ জামাতা লইয়া যায় করিতে 
ব্যাপার । সাত নায় নানা ভ্রব্য পুরিয়া অপার | দ্বক্ষিণ পাটনে রাজা, 
নাম কলানিধি। সেই দেশে স'দাগরে মিলাইল বিধি ॥ রাজা সম্ভাষিতে 

গেলা নান। উপহারে | শ্বশুর জামাতা দুইজন একেবারে । সিরোপ! 

পাইয়৷ রহে চাপিয়া সে তরী । প্রমাঁদ ঘটান পীর অতি কোপ করি ॥ 
সেই ত রাজার দ্রব্য ভাগডারে যতেক | মুকুতা প্রবাল শ্বর্ণ বধিব কতেক ॥ 

পীরের আর্দেশে যত চেলাগণ আসি । প্রবেশিয়া রাজপুরী ঘোরতর নিশি ॥ 
যতেক রাজার দ্রব্য বহিয়া বহিয়া। রাখিল সাধুর নায় সমন্ত পৃরিয়া ॥ 

প্রভাতে উঠিয়া শূন্য দেখিয়া ভাণ্ডার । কোটাল বিকস বড়, লাগি 
চমতকার ॥ চৌদিকে বেড়ায় চোঁর চাহিয়া নগর। ঘাটে উত্তরিল গিয়! 
বথা স+দাগর। নৌকায় দেখিল দ্রব্য সেই ত সকল। সাধৃরে বান্ধিল 
দিয়! লোহার শিকল ॥ ডাঁকু দ্রাগাবাজ বেটা মিছা সদাগর। এত বলি 

লয়ে গেল রাজার গোচর ॥ সাধু কহে কেহ মোরা কিছুই না জানি। 

ক্ষার দ্রব্য কে ঝা লয়ে রাখিল তরণী॥ পুণ্যবান্ রাজ শুন নিবেদন 
মোর। পরীক্ষা করুন, আমি যদি হই চোর ।॥ রাজা বলে-_ডাকু চোর 

বড় দাগাবাজ । ক্দাচ না শুনি যে সাধুর হেন কাজ ॥ হাতে লোতে 

ধরিয়াছি তবু “গুন কথা”। মশানেতে দেহ বলি, কাটি লয়ে মাথা। 

সত্যপীর ঠাকুর সে দিলেন বিবোধ | পাত্র বলে বন্দি রাখ, না করহু বধ॥ 
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শ্বন্তর জামাতা লয়ে রাখ কারাগারে । নৌকার যতেক দ্রব্য আনহু 
ভাগ্ডারে ॥ কি কহিব সাুর ছুঃখের সীমা নাই। মাগিয়া উদর পুরে 
শ্বশুর জামাই ॥ শঙ্কর আচার্য্য ইহা করিল রচন। এমত জানিহ ভাই 

ব্যাসের বচন ॥ 

হইল অনেক কাল, অন্ন নাহি জোড়ে। ছুঃখরূপ অনলেতে সদা 

মন পোড়ে ॥ হেথায় রমণী তার আর তার সুতা । পতির বিলম্ব দেখি 

মহাছুঃখ-যুতা ॥ সেই ত সাধুর কন্া! দ্বিজের বাড়ীতে । দৈবযোগে এক 
দিন গেল বেড়াইতে || সিরিনি করিতে তথ! দেখিয়া জিজ্ঞাসে। কাহার 

করহ পুজা কোন্ অভিলাষে ॥ ত্রাহ্মণী কহিল তারে সকলি নিশ্চয় ॥ 

সত্যপীর সেবিলে সকল কার্য্য হয়।। সাধুর তনয়া বলে মোর এই কাম। 

পতি সহ পিতা মোর আসন্তন ম্বধাম।॥ এমত প্রকারে আমি করিব 

পিরিনি। ইশাদ ইহার তুমি থাক ঠাকুরাণী॥ এতেক বলিয়া গেল 
আপনার ঘর। দয়ালু হইল পীর কপার সাগর ॥ শ্বশুর জামাতা বন্দী 

ষথায় পাটান। সেথায় রাজারে গিয়া কহেন ম্বপন।। মাথায় বেষ্টিত 

কাল! দিব্য দীপ্ত পাক। ছাগলের ছড়৷ ছড়ি, গুদ্ড়ি পোষাক ॥ হাতেতে 

জৈতুন-মালা জপিতে জপিতে। সাত শত আউল্যে যোগান ত;র সাথে ॥ 
পরিচয় দ্রিলা! মোর নাম সত্যপীর। কলিষুগে পৃথিবীতে হয়েছি জাহির || 

দ্বণ। না করিও রাজ। দেখিয়া এ বেশ। বিরিঞ্ি মাধব আমি সাক্ষাৎ 

মহেশ ॥ আমার দেবক বটে সাধু সদানন্দ। নাহি করে ডাক! চুরি, 
নাহি করে মন্দ । বান্ধিয়া রাখিলে তারে, লয়ে যত ধন। দুঃখ পায় 

তারা, করে আমার ম্মরণ ॥ শ্বশুর জামতা তারা যত ত্রঃখ পায়। কি 
কহিব শেল যেন ফোটে মোর গায়। নিশা পোহাইলে সেই সাধু 

ধৌহাকারে। থালাশ, করিয়। পৃজ বন্ত্রঅলঙ্কারে ॥ এক গুণ লইয়াছ, 
ঘ্বশ গুণ দ্রিবে। তবে সে আমার ঠাই নিস্তার পাইবে ।। রাজ্যের 

মহিত নৈলে বিনাশ নিশ্চয় । বুঝিয়া করহ কার্য যবো মনে লয়।। 
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প্রভাতে চেতন! পেয়ে সেই মহারাজ । বাহিরে দিলেন বার লইয়া সমাজ ॥ 
পাত্র মিত্র বে শুনে স্বপনের কথা । জানিল সকল গুণ, সফল দেবতা ॥ 

আদেশ পাইয়া তবে কোটাল সত্বরে। খালাশ. করিয়া আনে ছুই 

স+দাগরে ॥ বন্ত্র অলঙ্কার রাজা বহুমূল্য দিল। যোড়.হাত করি তবে 

বিনয় করিল ॥| দশগুণ ধন পেয়ে নায়ে দিল ভরা । যাইতে সাধুর দেশে 
বড় হৈল ত্বরা।॥ বিবিধ বাজন! বাজে জয়-কোলাহল। না জানে “পীরের 

পাকে হইল কুশল ॥ সত্যপীর ঠাকুর বুঝিতে তার ঘন । ফকিরের বেশে 

ঘাটে দিলা দরশন।। ডাঁক দিয়! কহে ওহে গুন সদাগর | কি ধন লইয়া 
যাও নৌকার উপর || কিছু যদ্দি দিয়ে যাও, তুষ্ট হয়ে লাই। সতত করিব 

দো+য! শুন সাধু ভাই ॥ ফকির নহি ত আমি সত্যপীর হই। খালাশ, 
করিনু তোরে নৃপতিরে কই ॥ সাধু বলে-বন্ত্র বিনে ছেড়া কানি পর। 

পীর যদি হও তুমি, ছুঃখে কেন মর॥ কড়ার ভিথারী তুমি, কড়া লয়ে 

যাহ। নহে তড়াকিয়া মর, ওই খানে রহ।। তুষ আর অঙ্গার আছয়ে 

মোর নায়। কিছু যদ থাকে কার্ধয, দিব সর্বদায়।। এ কথ শুনিয়া 

কিছু না দিলা উত্তর | বিয়া রহিল তথা দেব গদাধর || বাহিয়া চপিল 

সাধূ পরম আনন্দ । না চিনিল ঠাকুরেরে, চক্ষু থেকে অন্ধ ॥ কত দুর 

গিয়া! দেখে সাধুর জামাই | তুষাঙ্গার বিন নায়ে আর কিছু নাই।। সাত 
নায় যত ধন, সকলি অমনি। কান্দে ছুই সদাগর শিরে কর হানি ॥ 
কোন্ দেব শাপ দিল, একি পরমা । দেশেতে যাইতে আর নাছি করি 
সাধ।| ঝাঁপ দিব আজ, জলে যাউক পরাণ । কোন্ মহাজন সে এত 

অপমান || কাহার শরণ লব, কে বা দিবে বর। এইরূপ কানে সাধু 
চুহইয়া কাতর ॥ জামাতা কহিল তবে শ্বশুরে সাত্বিয়া। ইহার কারণ এক 
উন মন দিয়া ॥ এযে ফকিরে দেখে করিয়াছ হেলা। আর কারো 
কর্ম নহে, তার এই খেলা॥ সেই খোন্কার পীর, কু নহে আন। 
চরণে শরণ লহ, হইবে বিধান।॥॥ এ কথ শুনিয়! সাধু ফিরাইল তরী। 
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পুনঃ গেল সেই ঘাটে অতি ত্বরা' করি।। দেখে সে ফকির আছে ঘাটেতে 

ধপিয়া । দুই জনে বলে তার চরণ ধরিয়া! ॥ ক্ষম অপরাধ প্রভু, মোরে 

কর দয়া । কাতর দেখিয়! দেহ চরণের ছায়া ॥ চিনিতে না পারি আমি, 

তুমি কোন্ জন। পুজিব তোমার পদ করিলাম পণ।। হাদিয়া! কছেন 

পীর-_নায়ে গিয়া চড়। গরিব ফকির আমি, পায়ে কেন পড় ॥ কড়ার 

ভিথারী আমি, কড়া পাইলে যাই। শাপ বর দিবার কি শক্তি আছে 
ভাই ॥ কান্দিতে কান্দিতে পুনঃ কহে সদাগর। কপট ত্যজিয়া দয়] 
কর গুণাকর ॥ যদি প্রভু পরিচয় না দিবে আপনি । গলায় মারিয়া 

ছুরি মরিব এখনি ॥ কহিতে লাগিল! পীর তবে সত্যবাণী। সত্যপীর 

মোর নাম, শুন ফর্মানি ॥ কন্তা যে দিলাম তাহা! পাসরিলে শেষে। 

মানিয়া না! দিলে সিগ্রি, আপিলা বিদেশে । তেকারণে পাটনে রাখিঙ্গ 

বন্দী করি | পাইলে অনেক ছঃখ লুট গেল তরী।। তোমার নন্দিনী 
ঘরে সিরিনি মানিল। কাতরা দেখিয়া তারে দয়া উপজিল ॥ স্বপনে 

কহিম্থু আমি নৃপতির পাশ। তেকারণে দেশে যাও হইয়! খালাশ,॥ 

সাধু বলে-_- এ কথা সকলি সত্য বটে। সিরিনি না দিয়া এত পরমাদ 

ঘটে॥ সত্যপীর ঠাকুর হইলা গুণধাম। নৌকায় চড়িল সাধু করিয়া 
প্রণাম ॥ সকলি হইল রত্ব পুর্ববমত নায়। জাহির হইলা পীর, সাধু তরী 
বায়॥| বিবিধ বাজন! বাজে, জয় পূরে ঠাটে। দেশে উত্তরিল গা 

আপনার ঘাটে ॥ বাটাতে কহিতে দূত গেল রড়ারড়ি। সাধুর রমণী 
শুনি আনন্দিত বড়ি ॥ দশজন ভক্তে ডাকি পুরমাঝে আনি। নিয়মিত 

সর্ধদ্রব্যে করিল পিরিনি ॥ সাধুর তনয়া সেই সিরিনি খাইতে । থু থু. 

করি ফেলি দিল ঘ্বণায় মহীতে || সিরিনি ফেলিল দেখি পীর পয়গম্বর । 

হইল বড়ই কুদ্ধ কাপে কলেবর ॥ আমার সিরিনি ফেলে, এতেক যোগ্যত!। 

দেখিব আসিয়। রাখে কেমন দেবতা ॥ নৌকার উপরে ছিল সাধুর জামাই ॥ 

মে গেল অমনি তল, আর দেখা নাই ॥ কান্দে সাঁধু স'দাগর শিরে কর 
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হানি। ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি ॥ ফোন্ দেব শাপ দিল, 
এ কি পরমারদ। হায় হায় আচম্িতে কে সাধিল বাদ ॥ জামাত! 

ছঃখের ভাগী, প্রাণের সান | তাহ! বিনা মোর মনে আর নাহি আন ॥ 

সাধুর তনয়! কান্দে আর তার মা। ক্ষিতি লোটাইয়া কান্দে, বুকে মারে 
ঘা ॥ গতির সহিত রাম! যার ডুবিবারে। জননী যতনে তারে রাখিবারে 
নারে ॥ শরীর ছাড়িব আমি, নিবেদিল মায়। অগ্রিকুণড করি দেহ, 

প্রবেশিব তায় ॥ কাষ্ঠ আনি কুগ্ু-ঙ্জা করিল সকল। সত্যপীর ঠাকুর 

সে হইল] বিকল। ক্রোধ করি পাধুপুত্রে লুকাইনু ্গলে। তেকারণে 

সাধুস্থুতা প্রবেশে অনলে ॥। হেন ভাবি সত্যপীর ব্রাহ্মণের বেশে । আমি 
উত্তরিলা সেই ল'দাগর-পাশে ॥ তোমার জামাত! তল গেল যে কারণ। 

আ'মি তাহ! ভাল জানি, শুন বিবরণ ॥ তোমার নন্দিনী ঘরে সিরিনি 

থাইতে। থুথু করি ফেলি দিল ত্বণায় মহীতে ॥ সেই অপরাধে পীর 
ডুবাইল ন1। পুনরপি গিয়া তাহা কুড়াইয়া খা।॥। তল হ'তে পাইবেক 

পতি ধন তরী। এত বলি চলি গেল! দ্বিজরূপী হবি।। সাধুর নন্দিনী 
তবে এ কথা শুনিয়া । যেখানে ফেলিয়াছিল, খাইল চাটিয়া।। তাহার 

মিশালে মাটি জিভে কত লাগে। পরম ষতনে খায় পতি-অনুরাগে ॥ 
হেথায় ভাপিয়া ওঠে সাধুর জামাই । সকলি তেমনি আছে, কিছু নড়ে 

নাই ॥ আশ্চধ্য সবার মনে লাগে বড় ধন্ধ। শুভক্ষণে ঘরে গেল 

সাধু সদানন্দ ॥ নৌকার যতেক দ্রব্য ভাগ্ডারে পূরিল। দরিদ্র দ্বিজের 
তরে কিছু কিছু দিল ॥ নগরের লোক যত পুর-মাঝে আনি। সয়া 

সের সোণ! দিয়া করিল শিরিনি ॥ স্বপনে কছেন পীর--শুন স'দাগর । 
সারা সের সৌণ। দ্বিযা কত্তিলে আদর ॥ সয়া সের আটা আর বাহা 

নিয়মিত। ভাহ। দিয়া কর সিমি হয়ে হৃইচিত ॥ স্বপনে এমন দেখি সাধু 
ভাগ্যবান্। পরদিন কৈল তাহা যেমতি বিধান।। যত ভক্তজনে 

ডাকি পুর-মাঝে আনি। নিরধিত দ্রবা দিয়া করিল সিরিনি ॥ 



২৮৯ 

প্রধাদ লইল তবে যত জন তথা। বিরচিল শঙ্কর আচাধ্য এই 
কথা ॥ 

অতএব শুন লোক, ন। করিও হেলা । কে বুঝিতে পারে সেই 

দেবতাঁর খেলা ॥| স্বামীর দৌর্ভাগ্য যায় রমণী-মগুলে। সে হয় প্রাণের 
সযা এ কথা শুনিলে ॥ এ কথা শুনিতে যে বা পাশ-কথা পাড়ে। 

মনোদুঃখ অবিরাম, তার লক্ষী ছাড়ে ॥ রোঝায় কি করে, যায় কামড়ায় 

সাপে। সত্যপীর রুষিলে রাখিব কার বাপে ॥ মুতবৎল। দোষ থুচে 

আর কাকবন্ধ্য। দুর্জনের ছুঃখ বাড়ে সত্যপীরে নিন্দা! ॥ সত্যপীর 

কিছু নহেযেই জন খলে। শমন-শিকল তার লাগে পায় গলে ॥ সির্িনি 
মানয়ে যে বা হরে ছুই-মন1!। কদাপি না সিদ্ধ হয় তাহার কামন। ॥ 

শহুরে আচার্য্য ইহা করিল রচন। শুনিলে আপর্থ খণ্ডে পায় বহু ধন ॥ 

আমেন্ আমেন্ বল হয়ে হ্ষ্টচিত। এতদূরে সাল সত্য-নারায়ণ-গীত || 

অনম্তক্রভ * 

আদৌ স্বপ্তি বাচয়িত্ব| সুখ্যঃ সোম ইতি পঠিত! সংকল্পং কুর্ধ্যাং। 

বিষ্কুরোম্ তত্সদগ্ক ভাদ্রে মাসি শুর পক্ষে চতুর্দন্তাৎ তিথাবারভ্য 

চতুদ্দশবর্ষপ্যস্তম অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অনস্তসংসাবার্ণবোদ্ধরণ- 
পূর্রবক-_বিষুটলোক__গমন্কামঃ অনস্তব্রতমহৎ করিযোে ইতি। ততঃ 

ক অবশ্ঠপালনীয়--উপবাসদদিনে দস্তধাবন*+ তৈল ও বিলাসদ্রব্য 

উপভোগ, দিবানিদ্রা, স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ এবং পাশাখেল। নিষিদ্ধ । পারণদিনে 

দ্বিতীয়বার ভোঞ্জন, পরান্ন (জ্ঞাতি, গুরু, মাতুল ও শ্বশুরের অন্ন পরান্ন 

নহে) শাক, দধি ও মধুভোজন, ক্লেশকর কার্য, স্ত্রীপুরুষ লংসর্গ এবং 

ধিবানিদ্রা নিষিদ্ধ । সধব। স্ত্রী শ্বামীর অনুমতি ব্যতীত উপবাদ বত 
€ শিবরাত্রি প্রভৃতি )'করিতে পারিবে না। 

১৯ 
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সঙ্বরস্থন্তৎ পঠেৎ। ততো! ভূতশ্ুদ্ব্যাদিকং বিধায় গণেশাদিদেবতাশ্চ 
সংপুজ্য কৃতাঞ্লি পঠেৎ । ও ইদং ত্রতৎ ময়। দেব গৃহীতৎ পুরতন্তব। 

নির্বিদ্বাৎ সিদ্বিমাপ্লোতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দন ইতি। ততঃ পঞ্চগুত্তিকয়। 

সর্বতোভদ্রমগ্ডলমষ্টদলপদ্মং বা নিশ্মায় তন্মধ্যে ঘটমারোপ্য অনস্তপ্রতিম ং 

স্থাপয়েৎ। শালগ্রামে ঘটাদে। বা গণেশাদিন্ সংপুজ্য ইন্দ্র, ধাত্বা 

পৃজমেৎ। যথা এররাবতগঞ্জারূং নানালঙ্কারভূষিতম্। দ্িভুজং 

বন্তহস্তঞ্চ সহত্রাক্ষং মহাবলম্। চামরৈব'জ্যমানন্ত দিব্যনারীভিরাবৃতম্ ॥ 

ইতি ধ্যাত্বা আবাহয়েৎ। ও আগচ্ছ শক্র দেবেশ দেবানাঞ্চ সথপুজিত | 

পুজাভাগৎ গৃহাণ তবমেহি তবৎ স্ুস্থিরো ভব। ইত্যাণাহা গন্ধ।দিডিঃ সংপু্জা 

প্রণয়েং। ও শক্রঃ স্থুরপতিশ্ৈব বজ্জহস্তে। মহাবলঃ | এ্ীরাবতগজারূঢ়ঃ 

সহত্রাক্ষ নমোহস্ত্ব তে ইতি ॥ ততস্তস্তাবরণৎ পুজয়েৎ যথা ইন্দ্র, 

লোকপালায়, শচীপতয়ে, বভ্রহস্তায়, সহত্রাক্ষায়, অখগুলাম্ন, মেঘবাহনায়, 

উ-চ্চঃশ্রবসে, পারিজাতার, অমরাবত্যৈ, পুলোমজায়ৈ, প্রণবাদিনমোইহস্ত্রেন 

পৃজয়েখ। তত: সমুদ্রং পুজয়েৎ। ও সমুদ্রৎ পাশহস্তঞ্চ গৌরবর্ণৎ 

ভূজদ্যম। মকরস্থং মহাকায়ং নানালম্কারভূষিতম। জলাধিদৈবতং 

ভক্ত চিন্তয়েৎ সরিতাম্পতিম্। ইতি ধ্যাত্াা আবাহয়েৎ। ও আয়ান্ত 

সর্বপাপস্বাঃ সর্বলোকশুভপ্রদাঃ ॥ সমুদ্রাঃ সরিতঃ সর্ববাঃ সন্নিধ্যমিহ 

কল্লযতাম্। ততঃ সংপুজ্য স্বতিৎ পঠেৎ। ও রত্্রীকর নমন্তেইস্ত নমন্তে 

ত্রিধশেশ্বর । অপাৎ নাথো২সি দেবেশ সর্ধপাপহরো ভব ॥ তত 

অনন্তায়,। বাস্থুকয়ে, তক্ষকার, কর্কবোটকায়, কুলীরায়,। শঙ্খার, 

পঞ্লায়, মহাপস্মায়, প্রণবাদিনমোহস্তেন পুজয়েৎ। অনস্তরমনস্তং 
ধ্যায়েখ। য্থা--ওু অনন্তৎ শ্বেতবর্ণঞ সহত্রফণমণ্ডিতম্। চ বরভূ্জং 

মহাদেবং সর্বদুঃখাপহারকম্। নাগোপরিপ্রস্থপুঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতম্। 

বিব্যমাল্যধরং ঘেবং দিব্যগন্ধান্থলেপনম্। যোগনিদ্রাস্থিতঞ্চেব লক্ষমীধূত- 

পদ্দান্ুঙজমূ। ইতি ধ্যাত শ্ব-শিরসি পুষ্পং দত্ব। মানসোপচারৈঃ সম্পৃজ্য 
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তর্থযং সংস্থা পুনধর্াত্বা আবাহরেং।, যণা--“আগচ্ছানস্ত দেখেশ 

'বিশ্বাত্মন্ বিশ্বরূপধুক্ত। ফণাসহস্্রং বিস্তাধ্য সান্লিধ্যমিহ কল্পয়” ইতি । ততঃ 

যোড়শোপচারৈঃ পুজয়েৎ ॥১। ইদমাদনম্। গু আসনৎ গৃহ দেবেশ 
রজতাধিবিনির্মিতম ।  ময়। নিবেদিতৎ ভক্ত! গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ও 

আৎ অনন্তায় নমঃ ইত্যু্তা দগ্তাৎ ॥ ততঃ আত অনন্ত স্বাগতম্। ২॥ 

ইদৎ পাস্যম। ও পাগ্ন্ত পাদয়োর্দেব জগদ্ন্ধো সনাতন | ময়! নিবেদিতং 

দেব গৃহাণ কৃপয়া বিভো। ৩॥ ইদমধ্যম। ও পদ্মপত্রবিশালাক্ষ নমন্তে 

গরুড়ধবজ । অর্থযমেতৎ প্রবচ্ছামি প্রসীদ পুরুষোত্তম | ৪1| ইদমাচ- 
মনীয়ম। ও ইপমাচমনীয়ন্তে গঙ্গাতোয়োছবঘ প্রভে। |  ভক্ত্যাপ্যহৎ 

নদাম্যেতর গৃহাণ পরমেশ্বর | ৫|| এষ যধুপর্কঃ। ও মধুপর্কো মহাদেব 

বরহ্গাছ্ৈঃপরিকলিতঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত গৃহৃতাঞ্চ জনাদ্দন । ৬) 

ইদ্মাচমনীয়ং পূর্ববৎ। এ ॥ ইদৎ আনীরম্ | ও গন্ধপুষ্প& তোয়ধঃ 

শহ্যাদিপাত্রসংশ্থিতম্। মরা নিবেদিতৎ ভক্ত] ম্লানীয়ৎ পরিগৃহাতাম্। 

৮ || ইদৎ বসনম্ শু তন্থসন্তানসন্নদ্ধং নানা রা সমন্বিতম্।। ভক্তা 

নিবেদিতং দেব বলনৎ পরিগৃহাতাম্। ৯।। ইদমাভরণম্। গু অন্গুরীয়ং 
মহারত্বং নির্মিতৎ কাঞ্চনাদিন1। ময়! নিবেদিতৎ ভল্কাা গুহ'ণ পরমেশ্বর । 

১০ || এষ গন্ধঃ1 ও গন্জোহয়ং দেবদেবেশ কুসুম খিকসনম্ভবত | 

যথাশক্তি ময় দত্তো দেবেশ প্রতিগৃহতাম্। ১১ ইঙ্গং 

পুষ্পসম1 ৩ অন্নানপঙ্কজাং মালাং মালতীচম্পকাদিভিঃ । পুষ্পং 

গৃহাণ দেবেশ ব্রতং মে, সফল কুরু | ১২॥ এষ ধুপঃ। গু ধূপং 

গৃভাগ দেবেশ দশাঙ্গীভরণৈঃ সহ। পদ্মনাভ নমস্তেহস্ত দেহি মে বিপুল 
ধনম্। ১৩ এষ দীপঃ। শু দীপৎ গৃহাণ দেবেশ নাগকোটাশ্বর 
প্রভো। দামোদর নমন্তেহস্ক ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ | ১৪|। ইং 

নৈবেগ্কম্। ও চতুর্দশফলান্তেব অপুপসহিতাঁনি চ। ময়! নিবে- 
দিতং ভক্ত্যা নৈবেন্তৎ প্রতিগৃহতাম। ১৫ চতুর্দশফলানি 
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অনেন মন্ত্রে দগ্ভাং। ইদমপূপম্। শু অপুপং দ্ৃতসংযুক্ত' 
পিতধান্তসসুত্তবম্। ময়া নিবেদিতৎ ভক্ত] গৃহাঁণ পুরুযোত্তম ॥ ১৬ ।॥| ইদৎ 

তান্থুলম্। ও তাশ্বলং সর্বভোগানাং দেবানাৎ প্রিয়কারকম্। ভ্রয়োদশ- 

গুনৈযু'ক্কং গৃহাণ পরমেশ্বর । ১৭1 ইং যজ্ঞোপবীতম্। ও রক্ষসৃত্রো- 
ততরীয়ঞ্চ সাবিত্রীগ্রস্থিনংঘুতম্। পবিজ্রস্তে গ্রযচ্ছামি হৃবীকেশ নমোহস্ক তে। 

১৮॥ ইত্যাদি সংপুঙ্য স্ততিধ পঠেৎ। ৩ অনস্তসংসারবিমোচনায়, 

সর্বাতনে সর্বহ্থপ্রদায়। ত্রৈলাকানাথায় মহেশ্বরায়। তশ্মৈে নমঃ 

পাপবিমোচনার ॥ ও নমোহস্বনন্তায় সহঅমূর্তয়ে, সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুহায় । 

সহত্রনায়ে পুরুষায় শাখতে, সহতকোটিবুগধারিণে নমঃ ॥ ইতি স্বত্ব 
পুরাতনডোরকং ছুগ্ধপাত্রে নিঃক্ষিপ্য নিবেদয়েৎ | ও ইন্দ্রাদয়ো! লোকপালাঃ 

সোঁমহ্র্যঘমাদয়ঃ | ভবস্তু সাক্ষিণঃ সর্ষে পুর্বডোরসমর্পণে। ইদং 

পুরাতনৎ ডোরকৎ গু আং অনস্তায নমঃ। ততঃ সর্পাকতিচতুদ্শ- 

গ্রন্থিযান্্ুৎ অভিনবডোরকমনেন মন্ত্রেণ ধানুমূলে বরীয়াৎ। ওঁ অনস্তুসংসার- 

মহাসমুদ্রে মগ্নং সমভ্যুত্ধর বাসদের । অনস্তরূপে বিনিয়োজয়ত্ব অনন্ত- 

রূপায় নমে। নমস্তে ॥ ইতি পুরুষহ্য দক্ষিণকে স্ত্রিয়া। বামকরে বরীয়াৎ। 

ততো ভোজ্যমুৎজ্য কথাং শৃণুয়াৎ || 

ক্রতক থা! 

অরণ্যে বর্তমানান্তে পাওবা ছুঃংখকর্ষিতাঃ | কষ্কং দৃষ্ট! যখান্তায়ং 
প্রতিগৃেদমক্রবন্।। পাগুবা উচুঃ। বং ছুঃখায় সংজাতাঃ পৃথিব্যাং 

পুরুষোত্তম । কথৎ মুক্ি্বদান্মাকমনন্তহঃখসাগরাৎ ॥| শ্রীরুষ্ণ উবাচ। 
অনস্তব্রতমন্ত্যন্তৎ সর্বপাঁপহরৎ শুভম্। সর্বকামপ্রদ্ং নূণাং স্ত্রীণাঞ্চেক 

মুখিঠির ॥ শুর্লুপক্ষে চতুর্দন্তাং মাসি ভাত্রপদে তথা ॥ তন্তানুষ্টানমাত্রেণ 
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কৃঞ্ণ কোহয়ং তয়া খ্যাত! 
যোইনভ্ত ইতি বিশ্রুতঃ। কিং শেষো নাগরজো। বা অনস্ুস্তক্ষকোইপি 
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বা। বান্ুকিব্বাথ পন্নশ্চ মহাপদ্মশ্চ বিশ্রুতঃ ॥ পরমাত্মাণবানস্ত উতাহে! 

ব্রঙ্গ এব বা। য এযোহ্নস্তসংজ্ঞে। বৈ কথা মে ব্রুহি কেশব ॥ 

শ্রীভগবান্ুবাচ। অনস্ত ইত্যহৎ পার্থ মম রূপং নিবোধ তৎ। আদিত্যাদি- 

প্রচারেণ যঃ কাল উপপন্ততে। কলাকান্ঠামুহূর্তা দিনরাত্রিশরীরবান্। 

পক্ষমাসর্ত,বর্ধাদিযুগকল্পব্যবস্থ্রা। যোহয়ং কালো! ময়া খ্যাত; সোহনস্ত 

ইতি বিশ্রুতঃ। সোংহং কালোহ্বতীর্দোহন্মি ভুবো ভারাবতারণাৎ । 

দানবানাৎ বিনাশায় বস্থুদেবতনুত্তঝঃ | অনন্তং বিদ্ধি মাং পার্থ কৃষ্ণং 
বিষ্ুং হরিৎ শিবম্। বরহ্মাণৎ ভাঙ্করং শেষ সর্বব্যাপিনমীশ্বরম্ | বিশ্বরূপং 

মহাম্সানং হ্ৃষ্টিসংহারকারকম্। বিশ্বরূপোহানস্তোহশ্মি যন্দিমিন্্াশ্ততুর্দীশ | 
বলবোঁহষ্টো দ্বাদশার্ক! রুদ্র একাদশ স্মৃতাঃ। সপ্র্ষয়ঃ সমুদ্রাশ্চ পর্বাতাঃ 

সরিতো| দ্রনাঃ। নক্ষত্রাণি দিশে| ভূমিঃ পাতালং ভূহুবাদিকমূ। ম। 

কুরুঘাত্র সন্দেহ, মোহহং পার্থ ন সংশয়: |॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। অনন্ত- 
বতমাহাত্সাং বদ বেদবিদান্বর । কিং পুণ্যৎ কি" ফলং তশ্ত কিৎ দানং কন্ত 

পুদনম্। কেন বাঁদৌ পুরা চীর্ণৎ কেন লোকে প্রকাশিতম্। এতৎ সমস্ত 

বিস্তাধয তন্মে ব্রুহি জগৎপতে । ব্ীভগবান্থবাচ। আঁলীৎ পুরা কৃত্যুগে 

সুমন্তনণাম বৈ দ্বিজ১। বশিষ্ঠগোত্রজো পিদ্বান্ শীলবাষ্ বিঙিতেত্দ্রিয়ঃ । 
পর্পী তন্তাভবদ্দীক্ষা সতী সত্যব্রতে স্থিতা। চরিত্রণীলসম্পম। সুরাপা 

কপ্তবংশদ্বা। তন্ঠাঃ কালেন সংজাতা দুহিত। সর্ধলক্ষণ] ॥| শীলা নাম 

স্থুণীলা চ বদ্ধতে পিতৃবেশনি ॥ মাতা চ তশ্তাঃ 'কালেন জ্বরদাহেন 

“নীড়িতা। প্রবিশ্ত চ নদীতোয়ে মতা হবর্পুর বযৌ । কৃত দাদেছিকং 

তস্তা ধর্মোপাক্ষনকারণাৎ। স্থুমন্থচ ততঃ কগ্ঠাৎ ধর্মপুত্রস্ত ধীমতঃ। 

উপযেমে স্থদৃদ্ধর্যাং কর্কশাঁং নামতঃ জধীঃ॥॥ কর্কশ! সাপি ছুঃশীল। নিত্যং 

কলহকারিণী ॥ অত্যন্তমভবচ্ণ্তী সদ! নিষ্ঠরভাষিণী। সাপি শীলা 

পিতুর্গেহে  গৃহার্চনরতা সদা ॥ কুড্যস্তম্তগৃহদ্বারদেহলীতোরণাদিষু ।। 

চতুর্বিধৈস্ততে! বর্ণের্নীলগীতসিতাপিতৈঃ। শবস্তিকৈঃ শঙ্গপনৈশ্চ নবর্চনন্তী 
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মুছমুঃ ॥ ততঃ স্ুমন্তস্তাং গীলাৎ কদাচিৎ প্রাপ্তযৌবনাম্। দৃষ্? 

সংচিন্তয়ামাস বরান্ বিগণয়ন ভূবি। খধিসংঘৈঃ পরিবৃতঃ সুমন্ধঃ 
প্রত্যভাষত। কন্তার্থমাগতঃ শ্রীমান কৌগ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ || শীলাং 

পদৌ সুমন্তণচ কৌগ্িল্যায় গুভে দিনে। গৃহ্যোক্তবেদবিধিনা! বিবাহ 
মকরোদ্বিজঃ | নির্বর্তেটীবাহিকং কর্ম প্রোবাচি কর্কশাৎ দ্বিজঃ | 

কিঞ্তদ্রে ধনধ দেয়ং জামাতুঃ পারিতোধিকম্। ভচ্ছতত্ব। কর্কশ ত্রুদ্ধী 

প্রবিশ্ত গৃহমধ্যকম্। কপাটং সুস্থিবং দত্বা পাকুষ্মবদভূশং | হোমা- 

বশিষ্টদ্রব্যণ পাখেরমকরোদ্দিজঃ 1 কৌপ্ডিল্যোহপি বিবাহ্যৈনামগযৎ 

প্রান্তরেব চ। শীলাঁং স্ুশীলামাদায় গোষানেন স্বমমনদিরম্॥ ততো? 
মধ্যাহুদময়ে সংশ্রাপ্তে তু সরিত্তটে । অবতীর্ধ্য দ্বিজন্তত্র ন্নানৎ চক্রে 

বৃপোত্তম | তত্তাস্ত সারতন্তীরে গোময়েনোপলেপিতে ৷ দদর্শ শীলা 

সা স্ত্াণাৎ সমৃহৎ রক্তবালসাং। চতুর্প্তামর্চয়ন্তৎ ভক্ত্যানস্তৎং পৃথক 
পৃথক্। উপর্ব্য শইনঃ শীলা পপ্রচ্ছ স্ত্রীকদন্বকম। কিমিদৎ ক্রিয়তে' 

কার্ধ্যং ভবতীভিন্তদুচ্যতাম্ ॥ নাধ্য উচুঃ। শুর্রুপক্ষে চঠরদশ্তাং মাপি 

ভাঞ্রপদে ব্রতম্। কর্তব্য সরিতস্তীরে তড়াগে বা স্থশোভনে। স্নাত্বানস্তং 

নমস্কত্য নববন্ত্রধরঃ গুটি: | শুচৌ দেশে সমালিপ্য গোময়েন বিচগ্গণঃ | 

মগ্ডুপং কারয়েন্তত্র সর্বতোভদ্রসং্ঞকম্। কৃত্বা দর্ভময়ং দেবং বারিধানী- 

সমন্বিতম্। পুষ্পতৃপাদিভিদে বমনস্তং পুঁজরেদ্ধরিম্। ধ্যাত্বা নারায়ণ 
দেবমনস্তং বিশ্বরূপিণম্। অনস্তসংসারমহাসমুদ্রে, মগ্নৎ সমভুাদ্ধর বাস্থদেব। 
অনস্তরূপে বিনিয়োজয়ন্ব, অনস্তুরূপায় নমো নমক্ডে। মন্ত্রণোনেনাচ্চ রিতা! 

ফলানি চ চতুদ্দিশ। পৃপপ্রস্থদবয়ঞৈব ঘ্ৃতপক্কং নিবেদয়েৎ। অদ্ধং বিপ্রায় 
ঘ্বাতব্যমদ্রমনাত্মনি যোজয়েৎ। চতুর্দশগ্রন্থিযুক্তৎ পুজয়িত্ব! সুভোরকৎ। 

অনস্ত ইতি মন্ত্রেণ নারী বামকরে পুনঃ ॥ দক্ষিণে চ পুমান্ কুর্যযাৎ জ্ঞাত্বানস্তং 
সনাতনম্। দক্ষিণা বিধিবদ্ত্ব। বিপ্রান্ সস্ত্োষয়েভূশং। যোইনস্তস্ত 

ব্রভং কুর্য্যাছর্যাণি নব পঞ্চ চ। সর্বান কামানবাপ্রোতি বিষুলোকৎ 
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সগচ্ছতি । সাপি তাসাৎ কথাঃ শ্রত্বা শীলা বদ্ধ স্ুডোরকম। পাণেয়- 

শেষং বিপ্রায় দত্বা ভূত্কা! তথৈব চ।! আঙ্গগামাথ স৷ হ্ৃষ্টা গোধানেন 

স্বমাশ্রমৎ ॥ তেনানস্তপ্রভাবেণ বনছগোধনসৎকুলম্। স্থবর্মণিমাণিকা- 

রত্বরৌপ্যধনানি বৈ। দাসদাসীলহআাণি মেযাশ্বমহিযাদিভিঃ | গৃহং তস্যাঃ 

শ্রিয়! যুক্তং ধনধাস্তঠসমাকুলম্। শীল! মাণিক্যকাঞ্ধীভিমূক্তাহারৈধিভূষিতা। 
দিব্যবন্ত্রসমাচ্ছন্ন৷ সাবিত্রীপ্রতিমাভবৎ । ততঃ কালেন কিয়তা সমায়াতে 

ছিমাগমে । কদাচিহ্পবিষ্টস্ত কৌগিল্যো বন্ধিসন্নিধৌ । শীলয়! সহিতে! 
বিপ্রস্তাপয়ন্নপ্রিমুন্তমম্। শীলায় বামহস্তে তু দৃষ্টা বন্ধং স্থডোরকম্। কিমিদং 

ডোরকৎ' হন্তে শীলাং প্রোবাচ স দ্বিজঃ | স্তবর্ণমণিমাণিক)ভূষিতে 

বাহুপল্লবে। তন্মধ্যে স্ত্রডোরঞ্চ কিমিদং ধার্ধযতে ত্য়। || শীলোবাচ। 
অনন্তস্য হি দেবসা ব্রতাঙ্গৎ হুত্রডোরকম্॥| যগ্প্রসাদান্তু ধশ্মজ্ঞ ধনধান্যং 

গৃহে তব। তচ্ছ ত্বা প্রাবদত্তাস্থ মুনিঃ কোপপরায়ণঃ। কোহনস্ত ইত্যুদীর্য্যাথ 

ধৃত্বা চ করপল্পবম্। হস্তাদাকৃধ্য তড্ডোরং ক্ষিপ্তবান্ পাবকোপরি। হা 

হাকৃত্বা চ তডেডারং ক্ষীরৈনির্বাণিতং তা । তৎকুত্রং পষ্টন্ত্রেণ 
বেষটরিত্া পুনদ্দধো ॥ বিশ্রয়াপন্নহৃদয়! যন নীদৎ ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ইত্খৎ বিচিন্তয 

স। সাধবী তুষ্লীমালম্ব্য সংস্থিত| । তেন কর্মবিপাকেন তস্য সা শ্রীঃ ক্ষয়ং 

গতা। অনস্তাক্ষেপদে।ষেণ জাতাস্তস্য বিপদ্গণাঃ। কিয়দ্িত্তত জলে 

মগ্রং স্থলে দগ্ধঞ্চ বহন! । শ্বর্ণমপিমাণিক্যৎ রাজ্ঞা বৈ সংহ্বশুং বলাৎ। 

গোধনং তস্করৈনতৎ গৃহধ্ণগ্রিপ্রদীপিতম্। বত্রযে বৈ গতা গেহাৎ তে 
তত্তরৈব চ সংস্থিতাঃ ॥ স্বজনৈ; কলহে। নিত্যৎ তঞ্জনৎ গজ্জভনৎ তথ । অনস্তা- 

ক্ষেপদোষেণ মম হুর্গত্িরীদৃশী | ইতি মত্বা দবিজশ্রেষ্ঠঃ শীলাং পপ্রচ্ছ 
ছুঃখিতঃ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । কথমেতন্মহাদৈগ্যমকপ্মাৎ সমুপস্থিতম্। যদি 

জানাসি চার্জ কারণং কথয়ন্ব মে। ততঃ সা বিনয়ৈযুক্ত1 বক্ত,ং 

কিঞিৎ প্রচক্রমে || শীলোবাঁচ। বদনস্তম্ত ডোরং তে ক্ষিপুমাসীচ্চ 

পাবকে | নূনৎ তেন শ্বদোষেণ সংপ্রাণ্ডেয, বিপদ্দশা। স শীলাবচনং 
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শ্রত্বা কৌত্ডিলাশ্চিন্তিতোহভবৎ ॥ অনস্তাক্ষেপদোষেণ জাতদৈন্যো ভি 
নিশ্চিতম্। তন্মাদনস্থমুদ্দিহ্ট গন্তবাং গুনং বনম্॥ ইতি নিশ্চিত্য মুনিনা 

কৌগ্তিল্যেন তথা কৃতম্। কুত্র পশ্ঠামি তং দেবং ক্ররয্নেবং যো বনম্। 
বধ নিয়ম ্রহ্থচর্মাৎ চরন্ দ্বিজঃ || বিকল:ঃ গ্রষযো পার্থ সোহরণ্যং 
জনবঞ্জিতম্। তত্রাপস্ঠন্মহাচুতং ফলিতং পুষ্পিতৎ তগাঁ। বজ্জিতং 
পক্ষিলজ্যেন কীটেশ্ৈব বিশেষতঃ ॥॥ তমপৃচ্ছদ, দ্বিজোহনন্তঃ কচি 

ক্রম। চতক্রমোহপুযবাচৈন, নানস্কো। বীক্ষিতো। ময়া। অনস্তং যদি 

পশ্যামি কিমবন্থা মমেদৃশী । এবং নিরাকৃতস্তেন গাৎ দদর্শ সবৎপিকাম্ । 

তূণমধো  প্রধাবন্তীমিতশ্চেতশ্চ পাওব ॥ সোহব্রনীদ্ধেনো মে ব্রুহি 

কিমনন্তত্বয়েক্ষিতঃ | গৌরপুযুবাচ কৌগ্ডিগ্যৎ নানস্তো বীক্ষিতো ময়] ॥ 

অনস্তং যদ্দি পষ্ঠামি কিমবস্থ। মমেদৃশী। ততো ব্রজন্ দদশাগ্রে গোবুষং 

শাদ্ধলে স্থিতম্। দৃষ্টা পপ্রচ্ছ গোন্ছামিন্ কিমনস্তত্ত,য়েক্ষিত: ॥ গোবৃষ- 

স্তমুবাচাথ নানস্তো বীক্ষিতো ময়া। অনস্তৎ যদি পশ্ঠামি কিমবন্থা 

মমেদশী । ততো! ব্রজন্ দদর্শাগ্রে রম্যং পুক্ষরিণীদ্য়ম্ || ছন্নং ঝুমুদ- 

কহুলারৈঃ কমলোৎপলমণ্ডিতম্ । অন্তে ইন্থজলকল্লোলবী চিবিক্ষেপশীকরম্ । 

প্রাণিভিন'হি পীয়স্তে তঞ্জলানি তৃষার্তিভিঃ | একা তু ভ্রমরৈর্ৎসৈশ্চক্র- 
বাকৈশ্চ সেবিতা । অন্যা পক্ষিগণৈহ্থীনা পদ্মসৌগন্ধবর্জিতা । পুদ্ষরিণ্যো 

চ পপ্রচ্ছ কিমনস্তস্তয়েক্ষিত; ॥ আবাভ্যাং বীক্ষিতে!। বিগ্র নানস্তেতি 

তমুচতৃঃ ॥ ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে গর্দভৎ কুগ্তরং তথা । থখরশ্চ কুঞ্জরঃ 

ৃষ্টঃ কিমন্তস্তয়েক্ষিতঃ ॥ তমূচতুন্তা বাবাত্যাৎ নানস্তো বীক্ষিতঃ কচিৎ। 
তয়োবর্ভীমবিজ্ঞায় ততশ্চিন্তপরোহভবৎ। শ্রীমন্নাথ পরিত্রাহি ক্রবন্ 

স মুচ্ছিতৌ ভূবি | ভক্মিন ক্ষীণেইতিনিবিপ্রে কৌগ্ডিল্যে মুনিসতষে ॥ 

কপয়ানস্তদোবোহপি প্রত্যক্ষং সমুপাগতঃ ৷ বৃদ্ধব্রাহ্ষণরূপেণ প্রত্যক্ষ- 
মভবস্তদা । ঈষদ্কাস্যসমাবুক্তে। বভাষে তং ছ্বিজ্ঞোত্তমম্। উত্তিষ্টোতিষ্ঠ 

ভো বিগ্র তাজ খেদং মুদং কুকু। দর্শয়ামি তবানস্তৎং ভক্তান্ু গ্রহকারকম্। 
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ইত্যুন্র1া চ করে ধৃত্বা প্রবিবেশ গুহাগৃহম্ | স্বরূপৎ দর্শয়াম!স দিব্য- 
' নারীগণৈবৃতিম্। সিংহাসনে স্ুখালীনৎ শঙ্খচক্রাজশো ভিতম্। গদয়া 
গরুড়েনাপি সেবিতৎ বিশ্বর্ূপিণম্। তৎ দৃষ্টা ন ছিজো ভূমৌ দণ্ডবস্সিপপাত 
হ॥ পাপোহহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ॥ ত্রাহি মাৎ পুগুরী- 

কাক্ষ সর্পাপহরো ভব। অগ্য মে সফলং জন্ম ভীীবিতঞ্চ মুজীবিতম্। 
যন্তবাজ্বি-যুগা্জান্তে মন্মুদ্ধা ভ্রমরায়তে ॥ জানতাহজানতা বাপি যোই- 

পরাধঃ কতো ময়া। তংক্ষমন্থ জগন্নাথ ত্বব্রতং প্রকরোম্যহং || ততঃ 

প্রসম্নো ভগবান্ সর্ব তাস্তরস্থিতঃ। উবাচ তং মহাভাগঃ কৌগ্িল্যং 

ভক্তুবংসল: ॥ বরৎ বৃণু বিপ্রেন্্র যং বরং যনসেচ্ছসি। ইতি শ্রুত্বা 

হতো বাক্যমনন্তপ্য জগং্পতেঃ। স বিপ্রঃ প্রার্থনামাস বরমেকং 

সহুল্পভম্ ॥ তক্ছত্বানস্তদেবোহপি দদৌ তশ্যৈ বরব্রয়ম্॥॥ দারিজ্র্যনাপনৎ 
ধন্দং বিষ্ুলোকমপাক্ষয়ম্। তন্মাদ্ বিপ্র গৃহং গচ্ছ ধনধান্তন্তান্থিতঃ | 

শীলয়া সহিতঃ লর্গমন্তকালে প্রযাসাসি। প্রতিগৃহায দ্বিজোহপ্যাহ 

ভগবন্ কিং ময়েক্ষিতঃ। প্রসন্ন যদি মে দেব কণযন্ব মহা প্রভে। 

যেষে পৃ? ময়ারণ্যে কেতে চুতদ্রমাদয়ঃ || কোহয়ং বুঝশ্চ ক] ধেনুবু ক্ষ: 

পুষ্করিণীদয়ম্। ক: থরঃ কুগ্নরো৷ বাপি তন্মে ব্রহি জনার্দন || শ্রীঙাগবানুখাচ। 
যো বৈ চুতন্তয়া দৃ্টভ্বভোগ্যফলপুষ্পকঃ ॥ গোঁদাবরীতীরবাপী স বিগ্তাপতি- 
নামকঃ। বেদ বগ্ভাসমাযুক্তঃ সর্বশান্ত্রবিশারদ; | উপাস্লেভ্যঃ শিষেভ্যো গর্বধা- 

দবিদ্যাং ন দত্তবান্। অভোগ্যাৎ ফলকীটেশ্চ তেনাসৌ চুততাৎ গতঃ। সা 
গৌব-সুন্ধরা ঘা! তু নিক্ষলা প্রতিপাদিতা । পুরা কৃতবতী কাচিৎ নিক্ষলা 
ভূমিদানত:। গৃহীতা তেন পাপেন বনে গৌনির্জনেহভবৎ। অরণো 
গোবৃষে! বিপ্রন্য়া দৃষ্টঃ ম্বিন্মিতঃ।  কন্মচৌরোহতিদুষ্টাত্া সেবকঃ 

প্রভৃব্চকঃ। তেন পাপেন ছৃষ্াত্বা বুষভোহইসৌ। বনেইভবৎ || পুফলিণ্যো 
চ যে দৃষ্টে ভবতা দ্বিজসত্তম । পুরা তাভ্যাৎ সপত্বীভ্যামন্টোন্ত, বঞ্চিত 

পত্তিঃ | ভেনৈবাদানমাত্রেগ পুফষরিণো বহুবতুং 1 কুঞ্ধরো মদগর্বন্থাৎ 
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খরম্ক ক্রোধলম্তবত। ব্রাঙ্গণোহহমনস্োহস্মি গৃহ' গচ্ছ ব্রতৎ কুরু।। 

পুনস্ভর সমৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ভূক্কা ভোগাংশ্চ বিপুল!ন্ 
ংপ্রাপ্দ্যসি পরং পদ্দম্। ইতি তট্মৈ বরং দত্বা স দেবোহুস্ুদধেহখি চ। 

ততে! বিপ্রে। ব্রজন্ মার্গে তান্ সর্বাংশ্চ দদর্শ হ। তেভ্য এবং সমুক্কা চ 

জগাম নিজমন্দিরম।| ধনঞ্চ পূর্বববদৃষ্ী ব্রতৎ কৃত্বা যথাবিধি। শীলচ] 

সহ ধর্্াত্মা! ভূক্তা ভোগান্ যথেগ্সিতান্॥ অন্কে জগাম স মুনির্বিষুলোক- 

মথাক্ষয়ম। অনম্তব্রতধর্দরণ পরিপুর্ণেন পার্থিব। অনস্তস্ত প্রিয়ো তৃতব! 

পদং গভত্যনাময়ং। শৃণোতি যো বৈ সতত' বাচ্যমানং যুধিষ্ঠির | 

বরহ্মহাপি বিমুস্তঃ সন পরং যাতি পদং প্রবম্। ইদৎ ব্রতং ময়োকুস্তে 
বয়! প্রোক্তং যদীপ্সিতম্। লোকানামুপকারায় অবতীর্ণোহুশ্মি ভূতলে ॥। 

এবং ময় তে কথিতং ব্রন্ানাৎ ব্রতমুত্তমম্। চরাঁনস্তব্রতং পার্থ বর্ধাণি 

নব পঞ্চ চ। সর্ধছুঃখা দ্বিশিস্তীর্ধ্য মামস্তে ত্বমবাগ্াসি॥ ইত্যযনস্তত্র কথা 

সমাপ্ত | 

জলসহভ্রান্ডিজআ্রভ 

স্নাতঃ প্রাজুখ আঁান্তঃ শুচিদ ভাসনোপবিষ্ট: ধ্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা 
উদজুখঃ কুশপুষ্পতিলতুলসীপত্রফলসহিততাত্রপাত্রমাদায় সংকল্পং কুর্য্যাৎ॥। 

বিুনমোইদ্য বৈশাখে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং 

অমুকগোত্রা শ্রী অমুক দেবী দাসী বা যমলোকাবন্থিতান্ধকারপ্রশমনায় শ্ব্ডর- 

মাতা পিতৃবন্ধবর্গাছ্য দ্ধরণপুর্্ঘক-অস্তে বিষুলোকগসনকাম! অন্যারভ্য একবর্ষ- 
পর্যাস্তং প্রতিসংক্রাস্থ্যাং যণাশক্কি গণেশাদিনানাদেবতাপুজা-পুর্বক-সলঙ্ষ্মী ক- 
নারায়ণপৃজা-তৎকথ:-শ্রবণরূপজলস-ক্রান্তিব্রতমহং করিষ্যে। ইতি সংকল্প 
তজ্জলমৈশান্তাৎ দিশি ক্ষিপেৎ॥ ততঃ সংকল্পহুক্তং পঠেৎ।॥ ততঃ 

ক্কৃতাঞ্ালঃ পঠেৎ ও ইদং ব্রতৎ ময়া দেব গৃহীতৎ পুরতন্তব। নিবিপ্পাৎ 

লিদ্ধিমাপ্রোহু ত্বতপ্রসাদাজ্জনাদ্দিন ॥ গৃহীতেইন্সিন্ ব্রতে দেব যদ্যপুর্ণে 
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ত্বহং অিয়ে। সাঙ্গং ভব্তু তৎ সর্বং তত্প্রপাদাৎ কপাময় ॥ ততে। 

ভুতানপসাধ্যামনশুদ্ধযাদিকং কৃত্বা বিধুৎ ধ্যাত্ব্যা মানসোপচারৈরারাধ্যা- 

ধাস্থাপনৎ কুর্যযাৎ । ততো! গণেশাদীন্ পূজয়িত্ব! পুনধণ্যাত্বা পাগ্ঠাদিভিবি ধু 

সংপূজ্য নমো ব্রঙ্গণ্দেবায় ইতি পঠিত্বা নমস্কুষ্যাংৎ। ততো লক্ষমীং ধ্যাত্ব' 

সংপুজয়েৎ। ততো জলপর্ণঘটমুৎস্থজেৎ ॥ বিষুন'মোহগ্ঠ অমুকে মালি অমুকে 
পক্ষে অমুকতিথৌ। অমুকগোত্রা শ্রীঅমুবী দেবী দাসী ব| শ্রীবিষ্ণ্রীতিকামা 
হমৎ জলপুর্ণঘট অঙ্চিতং ৬বিষুদৈবতৎ যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ত্র ক্ষণার অহং 

ধরে । ততে দর্গিণাং দগ্ভাৎ এবং ভোজ্যমুৎস্হজেৎ্ ততঃ কথাধ শূণুয়াৎ ॥ 

জ্রভ কথা! 

খযিরুবাচ ॥ শরতল্পলগতৎ ভীনম্মৎ ধন্মশান্্রার্থকোবিদম্। প্রণয্য 

শিরসা দেবং পগ্রচ্ছেদৎ বুধিষ্ঠিরঃ ॥ যধিষ্টির উধাচ॥ রূপবান্ জায়তে 
কেন ধন্মবান্ বিজিতৈন্দ্িয়; । নানাধিধানি পাপানি সংমুচ্যেব বিশেষতঃ | 

সর্বদা লভতে বারি যমলোকগতোনরঃ। নরক্চ ন পত্তেত্ তন্ে 
ব্ুহি পিতাম» ॥ ভীম্ম উবাচ ॥ আসীদ গুণবতী নামী গুণসারসমুন্তবা। 

জাধ্বী পর্বগুণোপেতা পতিভক্তিপরায়ণ। । গুগ্িবৈঃ শশ্বতপীতৈষ্চ 

অওডয়ন্তী গৃহাঙ্গনম্ ॥ একদ1 সা তু শালায়াৎ সহ ভর্ভঁ। সমান্থিতা । পগ্রচ্ছ 

মধুরাৎ ভাষাঁধ ভর্তারৎ যণিমাগ্ডবম্ ॥ গুণবত্যুবাচ। কেন ত্রতেন দেবেশ 

দর্ভগা সুভগ! ভবে । বিষুন। সহ সংছুয় দিবি লঙ্ীর্যথা বসেৎ॥ ন 

পশ্রেন্নরকঞ্চীপি ইহ লোকে পরন্্র চ। কণয়ন্স বিশেষেণ যদি স্নেহোহ্ক্তি 

মাং প্রতি ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। স্ুভগে শুণু বক্ষযামি ব্রতানাৎ ব্রতমন্তমম্। 
অন্তীভ ভুবনে রমাং জলসংক্রান্তিনামকম্ ॥ যৎ কৃত্বা যোধিতঃ সব্বা 

লভন্তে বৈষ্ণবং পদম্ | নরকঞ্চ ন পশ্ঠন্তি মলোকে মুহুস্তরে ॥ লভন্দে 

সর্বদা বারি ত্রৈলোক্যে নাত্র সংশয়; ॥ যুধিঠির উবাচ ॥ যদি তুষ্টোহদ 

ম্বেতাত বিধানং তন্ত কথ্যতাম। কেন বা লভতে তচ্চ তন্মে নিগক 



৩০৩০ বিশুদ্ধ তশহ্িক-কৃত্য 

সন্তন ॥ ভীগ্ম উবাচ ॥ শুভে কালে শুভে লগ্নে সংগ্রাপ্তে বিষুবে শুভে। 

আরভেত ব্রতৎ তচ্চ ধর্মকামফলগ্রদম্ || প্রাতঃ দ্লাতঃ শুচিভূর্থা পিধাক় 
বন্ধমুত্ধমম। নাবায়ণঞ্চ ংপজ্য সন্কল্পং কারয়েদ্ব্রতী | পুজরেদানুদেবঞ্চ 

সলক্ষমীবর্চ ভক্তিতঃ। দীপৎ দগ্যাদ্যথাশক্তি তৈলেনাথ ঘ্বৃতেন ব1।। 

নৈবেগ্তেন চ গন্ধেন ধুপেন বাবধেন চ। নাবী বাপি নবোবাঁপি 
যঃ কুর্ধযাৎ প্রয়তঃ শুচিঃ | মাতবং পিতরংঞ্চব শ্বশুরঞ্চ বিশেষতঃ | 

বিষুসংক্রামিতশ্রীকস্তেনেব সহ মোদতে॥ শচীব পুখহৃতন্ত 

বশিষ্ঠারুন্ধতী যথ|। শন্তোঃ সতী যগা ভাধ্যা লক্ষ্মীলক্ষ্মী- 

পতের্যথা ॥ বপসৌভাগ্যসৎযৃক্তা শ্বামিনা সহ মোদতে ॥ প্রন্থপৌত্র- 
ধঁনসূক্তা সতী সাধবী পতিতা । ইত্যেতৎ কথিতং পুভ্রবাৎসলোন 

তবানঘ। মাসি মাসি চ যঃ কুর্যাৎ স যাতি বৈষ্ণবং পদম্ | জলপূর্ণঘটং 

দগ্ধাৎ স্ুভোজ্যৎ দক্ষিণাথিতম্। শ্রহা কগাৎ বিধানেন বৎসনান্তে 

প্রতিষ্টয়েৎ ॥ ব্রতান্তে বাসদাচ্ছাদ্য ঘটৎ বৈ তা্রনির্টিতম্। ব্রাঙ্গণায় 

প্রদদ্ঠান্ত্ সর্বমেতদশেষতঃ | বিজ্ুমুদ্দিগ্ত হোমঞ্চ বিষুমন্ত্রেণ কারয়েং। 

অষ্টোত্তরশতং বাপি অষ্টাবিংশতিমেব বা।॥ অশ্বখস্ত সমিস্ভিশ্চ জুহ্য়াদ্ 

ভক্তিসংঘ্তঃ| সংপূর্ণে দক্ষিণাৎ দগ্ভাদ্ ব্রাঙ্গণায় বিশেষতঃ ॥ ভোজ্যং 

অদ্যাদ্যথাশক্তি যজ্ঞোপবীতসংযৃতম্। পায়নং বিষ্ণবে দদ্যাৎ সলক্ষমীকায় 

ভক্তিতঃ || অচ্িদ্রমবধার্য্যাঘ বামদেব্যঞ্চ বীর্য়েৎ। প্রীবিষুত্রীতয়ে 

বিপ্রান্ ভোজয়েদ্ঘতপায়সম্। যা করোতি ব্রতঞ্জেতজ্জলসংক্রান্তিনামকম্। 

সর্ধপাঁপবিনিম্বু্তা চান্তে বাতি হবেঃ পুরম্।॥ যে শৃণুস্তি কথাৎ দিব্যাং 
শ্ধয় চ যুধিষ্ঠির । নানাসুখমিহাস্থায় তে যাস্তি পরমা গতিম্।। ইতি 

শ্্রীভবিষ্যপুরাণে জলদংক্রাস্তিব্রতকথ। সমাপ্তা ॥ 

অন্কক্মতৃতীয়াক্রভ 

আচমন কৃত্বা স্বস্তিবাচনৎ কুর্য্যাদ্ যথা-কর্তব্যেহশ্মিন অক্ষয়তৃতীয়া- 
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ব্রতঙর্মণি গু পুণাহৎ ভবস্তে ক্রবস্ত ও পুণ্যাহং, ততঃ স্বস্তিৎ খদ্ধিধ ব্রয়াং | 

ততঃ সুর্ম্যসোম ইতি পঠিত্বা সংকল্পৎ কুর্ধ্যাৎ । বিষুন'মোইদ্য বৈশাখে মাসি 

গুরুপক্ষে অক্ষয়তৃনতীয়ায়াং তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীমমুকী দেবী দাসী 
বা শ্রীবিষুপ্রীতিকাঁমা অষ্টবর্ষ, ঘাঁবৎ প্রতিবর্ষীয়'বৈশাখগ্ুক্লতৃতীয়ায়াং 

গণপত্যা দিদেবতাপুক্জাপূর্ব্বকভবিষ্যপুরাণোক্তবিধিনা অক্ষয় তীয়াব্র মহ 
করিষ্যে। ততঃ সংকল্পস্যক্ষং পঠেৎ। ততো! যথাশক্তি গণেশাদিদেবতা- 

পু্জাপূর্বাকৎ বিষ লক্ষমীঞ্চ পুজয়েৎ। ততো ঘটদানং--নযবভোজ্যজল- 

পুরিতঘটায় নমঃ | তত উৎসর্গ; ততঃ কথাং শৃণুমাহ। 

অশ্রতকথ। 

মুশিষ্টর উবখাঁচ। জলদানস্ত মহাত্ম্যং যত-ত্বয়। কথিতং পুরা। 
তদহৎ শ্রোতুমিচ্ছমি তে ব্রঙ্গবিদান্বর || শভানীক উবাচ। 
আসীদ্দিজাধমঃ কশ্চিদূু ধর্ম্বকর্মবিবর্জিতঃ । কদাচিৎ তদ্গৃহে রাজন্ 

ব্রাঙ্মণশুষয়ান্বিতঃ ॥ জলং দেহীতি ভে! বিপ্র প্রার্থযতে বিনয়াশ্বিতঃ। 

বিপ্রোবাচ ॥ অন্নং নান্তি জঙং নান্তি মদ্গুছে নাস্তি চাসনম্। অন্থত্র 
গচ্ছ দুর্বুদ্ধে জলং পিব যথোচিতম্।| তন্ত পরী স্থণীলা ঢ তৎ-শ্রত্বা চ 

পতিব্রতা। শ্বামিনং প্রাহ সা বাঁজন্ জলং দেহি দ্বিজাঁতয়ে | কিমর্থং 

ধনসম্পত্তিঃ কিমর্থৎ ত্বদ্গৃহাদিকম্। স্বকীয়োদরপূর্ণধ্ মুঢ়বৎ কুরুষে 

বিভো ॥ এবমুক্তা তন্ত পত্রী ত্রাঙ্গণায় জলং দদৌ। তিথেরস্তাঃ প্রভাবেণ 
তজ্জলেন মহাকলম্।। বৈশাখস্ত সিতে পক্ষে অক্ষয়া সা তিথির্ভবেৎ। 

তত্র তোয়প্রদানস্ত ফলমক্ষরমীরিভম্॥ কদাচিদামুষঃ শেষে যমদুতঃ 
সমাগতং। ধৃত্বা পাশেন তং বদ্ধ1 নীতভং বমপুরং ততঃ || বিপ্র উবাচ। 

জলং মে বহি ধর্মজ্ঞ তৃশুয়া পরিপীড়িতঃ। জলং দেহীতি শ্রত্বা বৈ 

বমদুত উবাচ হ। ন দত্তংবারি বিপ্রেভযঃ কথৎ ব! প্রাঙ্গ্যতে জলম্। 
ইত্যুক্ব! বমদুতশ্চ যমাগ্রে চ স্ঘবেদয়ৎ॥ যম উবাচ। তাদ্ৈনং দূত 
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ধর্ঘন্ঞ অস্ত পুণাফলৎ শৃণু॥ বৈশাখে শ্ুরুপক্ষম্য তৃতীয়ায়াং বিধানতঃ। 
অন্ত পত্বী স্বধর্শজ্ঞা ব্রাঙ্গণায় জলং দদৌ। তদ্দানগ্পভ্যপুণ্যেন নরকঞ্চ 

“বন্ততে | বিপ্র উবাচ। অক্ষযাং তাথমালাদ্য কিৎ কর্তব্যৎ তদা বদ। 

ঘম উবাঁচ। ম্বানৎ দানৎ তপো। ভোমঃ শ্রদ্ধয়া পিতৃতর্পণম্। বিধিবৎ 

পুজনং বিষ্যোস্তদক্ষরমুদাহাতম্ ॥ ত্বঞ্চ জন্মাস্তরং প্রাপ্য বিষুৎ সংপুজা 

ভক্তিতঃ। ভুক্তা মনোরমাম্ ভোগান্ বিষ্ুলোকমবাগ্দাসি। অক্ষর! স 

তিথিঃ প্রোক্ত। তত্র বিষুঃব্রতৎ শুভমূ।। তদ্বিধানৎ শৃণু প্রাজ্জ যেন লোকঃ 

স্থধী ভবেৎ। বৈশাখন্ত সিতে পক্ষে ভূতীয়ায়াং দ্বিজোত্তম | খিষুঃমত্যচ্চ্য 

বিধিবৎ বৎসরাষ্টৌী সমাচরেৎ। সংপুর্ণে তু ব্রতে ত্র প্রতিষ্টামাচরেন্ততঃ ॥ 

এবমুক্তা ধর্মরাজন্তত্রৈবান্তরধীয়ত । ততো জন্মান্তরং প্রাপা স চ 

পিপ্রবরোহভবৎ || ধর্মজ্ঞন্চ ক্রতুজ্ঞশ্চ বিবেকী দান-তপরঃ। জালমির 

দয়াশীলা! তস্য ভার্ষ্যা চ সাভবৎ । জলদানগ্রভাবেণ বিষ্ুঃবল্পভতা মিয়াৎ | 

এবং করোতি যা নারী মর্ধ্যো বা সংজিতেন্দড্রিরঃ | ইন্দ্রলোকং সমাসা্য 

বিষুলোকৎ স গচ্ছতি ॥ ইতি ভবধ্যপুপাণোক্তা অক্ষয়ভৃতীয়াব্রুতকথা 

লমাপ্ত। । 

সাবিত্রীত্রত 

গৌণ জোটের কৃষ্ণ। চতুদ্দশীর নাম সাবিত্রী-চতুর্দণী। এ্রদ্দিন উপবাস 

করিয়া সায়ংকালে বটবুক্ষমূলে সাবিত্রীপূজা করিলে বিধব! হইতে হয় না। 
স্বস্তিবাচনাদিসমাপনান্তে নিম্নলিখিত রূপে সংকল্প করিবে। যথ।-বিষ্্ন- 

মোহম্ত গোষে মালি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দন্তাস্তিথৌ' অমুকগোত্র। শ্রীমতী 
দেবী দাসী বা অবৈধব্যকাম1 ( ব্রতগ্রহণের বর্ষে “অগ্তারভ্য চতুর্দ শব্ষপ্ধ্যস্তং 

প্রতিবর্াঁর়-জো্টকষ্চচতুর্দশ্যাং»__ পাঠ্য ) ষণোক্তবিধিনা সাবিত্রীব্রতম্ 
করিষ্যে। পরে অঙ্কল্পগক্তা্দি পাঠ্য । ব্রতগ্রহণের বর্ষে ব্রতীকেই সন্বন্ন 
করিতে হয়। অতঃপর পঞ্চবর্ণের গুপ্িকাদ্বারা মণ্ডল অঙ্কন, ঘটস্থাপন 
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এবং কটবৃক্ষশাথাদি আরোপণপুর্বক অর্চন1] করিবে। যথাবিধানে 

আসনশ্দ্ি,জলশুদ্ধি, সামান্তাখ্য ও ন্যাসাদ্িসমাপনাস্তে গণেশাদিপঞ্চদেবতা, 

আপদিত্যা্বিনবগ্রহ, ইন্্রাদিদশদিকৃপাল প্রভৃতির অর্চনা করিয়া বটবুক্ষকে 

সান করাইয়। স্পর্শপুর্বক নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, ষথা_ 

“গত বটোহসি বৃক্গনাথন্বৎ খাতে হরিহরাত্বকঃ | ভবতু ত্বত্প্রসাদেন 

ব্রতং (£ সফলং মম 11” 

পরে গু বটবুক্ষায় নষঃ, এই মন্ত্রে অর্চনাস্তে প্রণাম করিবে, ষথা-- 

“& বটবৃক্ষ মহাভাগ জগর্রস্তারক প্রভো ৷ পৃথিব্যামব্তীরোহসি 

নমন্তাম আরবের 0৮ পন্দে সাং জদদ্বায় নম$১ ইত্যাদি প্রণালীতে 

অঙ্গন্য।স করন্ঠাস কিয়! ধ্যান মানসার্চন, অর্থাস্থাপন, পরে পীঠপুজা পূর্বক 

পুণধ'ন করিরা আবাহন করত যোড়শোপচ।রে সাবিত্রীর অচ্চন। ও 

নমস্কার করিবে । পরে স্তব পাঠ করিবে, যথা--গু দেবাহুরমনুষ্যাণাং 

পুজনীরা বিধানতঃ। পভতিব্রতে মহাভাগে বন্দিতে চ শুচিম্মিতে ॥ 
অব্ধেব্যঞ্চ সৌভা "্যং দেহি তব মম স্থত্রতে | পুত্রং পৌত্রঞ্চ মোক্ষপ দেহি দেবি 
নমোহস্ত তে | সাবিতি ব্রদ্গগায়ত্রি সত্যবাক্ প্রিয়ভাষিণি। তেন সত্যেন 

মা: ত্রাহি সগ্ঃ সংলারমাগরাৎ | দৃঢ়ব্রতে দৃঢ়মতে ভর্ভ-সুপ্রিণভাষিণি। 

অইবধবাঞ্চ সৌভাগ্যৎ দেবি ত্বং মম স্ুব্রতে। গৌর ত্বং কি শচী ত্বং ছি 

ত্বংপ্রভা চন্দ্রমগুলে। ত্বমেব হাগতাৎ মাতা ত্বং মাৎ পাহি বরাননে। 

ত্রিপন্ধাৎ সর্বভূতানাং বন্দনীয়াসি স্ুররতে। ময় দভতামিমা, পুঙ্জাৎ গৃহাপ 

শ্বং নমোহস্ত তে। যল্সরা দুক্তং কিঞ্িত কৃতৎ দ্ন্মশটৈরপি । ভশ্মী- 

ভবতু তং সর্ধমমবৈধব্যঞ্চ দেহি মে। পরে “সাবিত্র্যি নমঃ” মন্ত্রে নমগ্কার 
পূর্ববক বমেব অর্চনা ও ধ্যান করিয়। প্রণাম করিবে, যথা_-“ও হুধ্যপু্ 

জগন্নাথ সর্ধবপ্রাণেশ্বর প্রভো।  প্রসাদান্তব দেবেশ দীর্ঘায়রস্ত মে 
পতিঃ | 

অনন্তর সাবিত্রী সত্যবাঁনের পুজা! করিবে ও অশ্বপতি, শৈব্যা, যালবী 
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প্রন্ঠৃতির অর্চন্াস্তে স্বামীর অর্চনা করিবে এবং শ্বশুর শাশুড়ীকে বসনাছি 
দ্বার। পুজ। করিয়া! ভোঙ্্যার্ণি উৎসর্গ করত কথ! শুনিবে। 

ক্রত কথা 

বনবানগতো। রাজা ধন্মশুত্রো বুধিষ্ঠিরঃ। ভ্রাতিভিঃ সহিত: 

সট্বর্রোপগ্। চ. সমন্থিতঃ॥ মার্কগ্েরং মহাত্বানধ মুনিং ধর্মমভৃত:ং 

বরং। পপ্রচ্ছ রাজশার্দূলো বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ॥॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। 

ভগবন্ দীর্ঘজীখা ত্ব' দষ্টলোকপরাবরঃ। দৃষ্্ী পৃর্ববং য়া কাচিৎ কচিদেবং 

পতিএরত। | স্বয়ং প্রাপ্য মত কষ্টং ভর্ভূকদ্ধারকারিণী। যখৈবৎ দ্রৌপদী 
কুষ্কা তন্মে সংশিহুমহসি || এবমুক্ষে! নৃপেনাথ মার্কগ্েয়ো মহাতপাঃ। 

কথাৎ স কথয়ামাস ধর্মরাজায় ধীমতে ॥ মার্কঙেয় উবাচি। মদ্রদেশে 

মহারাজঃ বভৃবাশ্বপতিনৃ্পং। ব্র্ষণ্যঃ শীলদম্পন্নঃ প্রজাপালনততৎপরঃ। 

অভূত্তন্ত মহাদেবী মালবী নাম সুন্দরী ॥ পতিব্রতা মহাভাগা শীলাচারসমৰ্িতা । 

অনপত্যঃ স রাজর্ধি: সাবিএীং লমপুজয়ৎ। হষ্ঠে যষ্ঠে তদা কালে বন্তুব 
মিভভোজন: || এতেন নিয়মেনামীং বর্ষাণি চ চতুদ্দশ। সাবিউ 

হুতবানগ্সিং পুত্রকামে! মহামনাঃ ॥ অথাগ্রিহোত্রে সাবিত্রী তন্ত প্রত্যক্ষতাৎ 
গতা । বরং দদৌ নৃপায়াথ কন্তা তব ভবিষ্যতি ॥ বংশস্থিতিকরী হুঃথং 

ন কর্তধাং ত্য়ানঘ। হত্যুক্কাস্তদধে দেবী সাবিত্রী নৃপসত্তম || অথ সা 

মালবী রান্দ্রে মহিযাশ্বপতেনূপি ৷ প্রাহ্থত কন্ঠাং সংযুক্তাৎ লক্ষণৈলেশক- 
সুন্দরীম্। সাবিজ্র্য বরদানেন যন্মাজ্জাতেয়মুত্তমা। সাবিব্রীতি ততন্তপ্কা 

নাম চক্রে পিতা নৃূপ ॥ অথ সা রাজভবনে ববুধে লক্ষণান্থিতা। অতীত- 
পৈশবা রাজন্.বভূবাস্ঠূতদর্শন! ॥ ন চ তাং বরয়ামাস কশ্চিদ্বাগত্য ভূমিপঃ | 

রাজা চ চিন্তয়াবিষ্টো! দুহিতুর্ধরকারণাৎ ॥ রাজোঁবাচ ॥ সাবিত্রি শুণু 
অদ্ধাকাং বরং বরয় সুত্রতে | ম্বদেশ্তং পরদেশ্তাং বা বংশজৎ গুণশালিনম্ |। 

অথ লা পিতুরাজ্ঞাতো ব্থমারুহ শোভনম্। যযৌ তপোবনধ রম্যং বৃদ্ধা- 
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মাত্যৈরধিষ্টিতা। নানাতপন্থিনস্তত্র দদর্শ বিপুলেক্ষণা ॥ তপোবনানি 
রম্যাণি সা বন্রাম যনোহরা । বানপ্রস্থান্ বছবিধান্ রাজরীন্ সংশিতব্রতান্।। 

নানাতপন্থিসংযুক্তানপন্দ্বিনম্িতা। ততঃ শাহপতেঃ পুত্রং হ্যমৎসেনস্ত 

ভূপতেঃ। মনস| বরয়ামাস সত্যবস্তং শ্বকং পতিম্।। অথাজগাম নগরৎ 

সা পিতুঃ গ্রীতিবদ্ধিনী। তন্মিন কালেইথাশ্বপতেনণরদেন সমাগম: | 

অগ তৎ পরিপপ্রচ্ছ দেবধিনণরদে। নৃপমৃ। কেয়ং কুত্ গতবতী তমথ 

প্রাবদন্পঃ ৷ দেবর্ষে মম কন্তে়ং সাবিত্রী নামতঃ শ্রুতা ॥ মমৈবাচুজয] 

যাতা তপোবনমনিন্দিতা | স্বয়ং বরং বরয়িতুং তদন্াঃ শ্রয়তাৎ বরঃ। 

এতয়া যোহভিলফিতঃ স কঃ কীদৃগ গুণাশ্রয়ঃ॥ অথ সা নারদেনোক্তা 

মনোইভিলধি তং বরম্। কথয়ামাস মুনয়ে পিত্রে চ বিনয়ান্বিতা ॥ সাবিক্র্য- 

বাচ। আলীচ্ছান্েযু ধন্মাত্মা ছ্যমৎসেনাহবয়ো নৃপঃ। নিজস্বানাততো 

রাজা ভূষিপালৈঃ পরাজিতঃ॥ বনং জগামামুগতঃ পত্যা বালন্থতেন চ। 
তপন্তাভিরতস্যাথ তপ্য পুত্রো গুণাকরঃ ॥ সত্যবান্নাম দেবর্ষে মনসা স 

বুতো। ময়া। এবমুকম্তয়া পুত্র্যা স রাজ! প্রাহ নারদম্ ॥ রাজোবাচ। 

ভগবন্ কীদৃশে! রাজা পুত্রো বাসৌ 'বুতোহনয়]। কে গুণান্তত্র বা সস্তি 
কে ঘোষাশ্চ মহামুনে || এতৎ সর্ধমশেষেণ কথয়ন্ব যুনে মম | এবমুকত্বশ্ব- 

পতিৎ নারদে। বাক্যমব্রবীৎ ॥ মহাত্মা সত্যবান্ বা শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ। 
মাতৃপিতৃহিতে যুকঃ পণ্ডিত: শুর সম্মতঃ ॥ আচারঘুক্রঃ সুমনাঃ সত্যবাধধী 

দুত্রতঃ। এতে চান্তে চ বহবে! গুণাঁঃ সত্যবতি প্রীত! দোষস্তবেকে। 

মাংস্তত্র গুথানাত্রম্য তিষ্ঠতি । অগ্তপ্রভৃতি রাজেন্দ্র বর্ষমেকং স সত্যবান্। 

জীবিধ্যতি ততন্তাযুস্ত্য হানিমবাপ্পাতি || তৎ সাবিজ্র্যা ন বিহিতৎ 
ভদ্রষেতৎ কদাচন । অন্যং বরৎ বরয়তু সাবিত্তি নৃপতেঃ সুতম্। এতচ্ছ স্বা 

তু সাবিত্রী প্রত্যুবাচ শুভাননা। দীর্ঘারুরথবাল্লাযুঃ সগুণো! নিপু ণোহপি 
বা। সরুদ্বূতো ময়! ভর্তা ন দ্বিতীয়, বুণোম্যহুম্।। স এব সত্যবান্ ভর্তা 

ষয়৷ যে মনসা বুভ; ॥ সকদংশো। নিপততি সরুৎ কন্ত। প্রদীয়তে। সকদাহ 
০ 
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দদানীতি ত্রীণেত্যানি সতাৎ সরুৎ ॥ মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো 

বাচাভিধীযর়তে | ক্রিয়তে কম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনম্ততঃ ॥ নারদেনাথ 

সাবিত্রী বাক্যনণনাবিধৈঃ শুভৈঃ। নিধিধ্যমানাপি তৃশং নান্তং বরমমন্তত | 

নারদ উবাঁচ। ন্থির। বৃদ্ধিনরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র্যা হুহিতুস্তব ॥ নৈষা বারম্মিতৃৎ 

শকা] ধর্শীদন্মাৎ কথঞ্চন | নান্তন্মিন পুরুষে সস্তি যে সত্যবতি বৈ গুণাঃ ॥ 

প্রদানমেব তম্মান্মে রোচতে ভুহিতুত্তব ॥ মার্কগেয় উবাঁচ। এবমুক্ত। 

খমুৎপত্য নারদগ্ত্িদিবং গতঃ। রাজাপি হুহিত্ঃ সজ্জং বৈবাহিকমকারয়ৎ || 

অথান্তা নিশ্চয়ং বুদ্ধ! স রাজাশ্বপতিস্তদা। রখমারোপ্য তাৎ কন্তাং 
প্রযযৌ সপুরোহিত; | তপোবনৎ মুনিগণৈরাবৃতৎ কৃতসপ্ভুতিঃ । অথ 

সোহ্খবপতিরগ হা ছামৎসেনৎ মহীপতিম্ । উবাচ নৃপতে কনা মমেয়ং 
বরবণিনা। ভবৎস্থতং সত্যবস্তৎ বরয়ামাস চেতসা ।। তত্বমেতাৎ গুভাং রাজন্ 

গৃহাণোপহ্ৃতাং ময়া। এবমুক্তো হ্যমৎসেনঃ প্রত্যুবাচ নৃপস্তদা ॥ বরং 

রাঞ্যাৎ পরিজ্রষ্টী ধনৈষ্থানাশ্চ সর্বতঃ | চক্ষুহ্টীনো তথাচাবাৎ দম্পত্তী বন্থধা- 
পতে ॥ অন্ধবষ্টিরয়ং বালস্তৎকন্াহে? ন ভূপতে। অথাশ্বপতিরাচখ্যো ছ্যুমং সেনং 
মহীপতিম্ | যাদ্ৃশস্তাদৃখো বাস্ত তব.পুত্রো মহীপতে তথাপি তব পুত্রায় 
তাং দ্বাস্যামি শোভনাম্॥ অথ সোহশ্বপতিঃ কন্ঠাৎ সাবিত্রী সমলঙ্কৃতাম্। 

দদৌ সত্যবতে রাজা সম্নিধানে তপক্ষিনাম্ || দক্ষিণামপি দত্ব! গাঁং সমর্প্য চ 
স্থতাং তা । আজগাম স্বনগরং স রাজা সপুরোহিতঃ ॥ গতে পিতরি 

সর্বাণি সন্ত্যজ্যাভরণানি চ। জগৃহে বন্ধলান্তেব বন্ত্রং কাযায়মেব চ ॥ 

অথ সা রাজতনয়। সাবিত্রী সুগুণান্থিতা। শ্বশ্রশ্বশুরয়োঃ সেবাং ভর্ভ,রপ্য- 

করোৎ সদা | ভক্ত্য। পরময়া সাথ শ্বশ্রস্বশুরয়োঃ সদ1॥ ভর্ভুস্চ 
দয়িতা হ্যাসীত্াপসানাঞ্চ সম্মতা ॥ ততঃ সা নারদবচো ধ্যায়স্তী চ 

্বচেতসা। গণয়ামাস দিবসান্ পক্ষং মালং তথায়নম্। ততন্ত্িরাত্রমাত্রেণ 
তশ্চিন্ সংবৎসরে স্থিতে। শ্বশ্রশ্বশুরয়োঃ পত্যুরাজ্ঞাং জগ্রাহ সা সতী | 

কর্থ,ং ব্রতং বরিত্রাজ্াখ্যমুপবানসমস্থিতম্। অথ তশ্সিন্ দিনে প্রাপ্ডে নারদেন 
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নিবেদিতে | সভ্যবান বিপিন গন্ধমুপক্রমমথাকরোৎ | স্বদ্ধে 
পরগ্ডমাদায় হস্তে কৃত্বা করগ্ডিকাম্। ফলৎ কাষ্ঠং তথানেতুমাশ্বাস্য 

পিতরৌ তা ॥ সাবিত্রী চোদদিতে হৃর্য্যে কৃত্বা পৌর্বাহিকীৎ ক্রিয়াম্। 

সর্ধবানেব ছিজান্ বুদ্ধান্ শ্বত্রং শ্বশুরমেব চ॥ অভিবাস্যানুপুক্রেণ প্রাঞ্জলি- 

'নিয়মান্থিতা | অবৈধব্যাশিবস্তেষাৎ 'জগ্রাহ বিনয়ান্বিতা ॥ শ্বশুর়াবথ 

সাবিত্রী জগাকোন্তমাশ্রিতা। বিপিনৎ দ্রষুমিচ্ছামি সহ ভত্র কুতুহলাৎ ।। 

তামুচতুস্তো শ্বশুরৌ গারণাপিবস-স্তব । অবৃত্বা তৎ কথং গন্তং বনমিচ্ছলি 

শোভনে || অথ প্রোবাচ সাবিত্রী নেদানীং পারণা ময়া। কর্তব্য 
সহ ভর্তা তু গন্তব্যৎ বনমেৰ হি অত্তং গতে ময়া স্্ধ্যে ভোক্তব্যৎ 

কৃতকাময়া। ন পত্যুঃ সন্গিধো ক্লান্তিমম কাচন বিস্ততে ॥ মার্কতেয় 

উবাচ। ততোইমুজ্ঞাং প্রদদতুস্তপ্তৈ তৌ খ্বশুরৌ তদা। জগাম সতাবান্ 
মোহপি বিপিনৎ সহ ভার্ধ্যয় ॥ তত্র গন্বা ফলৈর্বন্ৈঃ করগডিকামপুরয়ৎ। 
অথ কাষ্ঠং কুঠারেণ পাটয়ামাস সত্যবান্।। তন্ত পাটয়তঃ কাষ্ঠৎ মধ্যান্কে 
মহতী ব্যথা । ম্দ্ধি জাতা ততঃ সে|হথ সুঘাপ নুপনন্দনঃ ৷ সাবিত্র্য! 

উরুদেশে তু সন্নিবেহ্য শিরস্তদ1]। অথ সা নারদবচো! ধ্যায়স্তী দৈবতানি 
চ॥ জগাম শরণং সাধবী ভর্ভূজীবনবাঞ্ছয়া। অথ সা পাস্তস্তচ কৃষণং 

রক্কেক্চণৎ যমম্।| দদর্শ সত্যবৎ-পার্খে স্থিতং বিপুলতেজমম্। ততঃ 

সত্যবতন্তস্য রাজপুত্রস্য দেহতঃ। অস্ুষ্ঠটমান্র, পুরুবং নিশ্চকর্ষ যমে। 

বলাৎ। যমস্ত তং তদা বদ্ধ প্রয়াতো দক্ষিণামুখং। তদানীং সাচ 

সাবিত্রী সম্মাক্রান্তমানসা ॥ শনৈঃ শরাঁরং তনতর্ভূমৃতিৎ ভূমাবপায়য়ৎ। 

বিনয়াবনত। তৃত্বা 'প্রাঞ্জলির্যমমভ্যগাৎ্ ॥ যন্ত্র পাশেন বদ্ধ তু পতিস্তস্যা 

যযোহনয়ৎ। অথ তামব্রবীত্তত্র যমস্তব মধুরং বচঃ॥ যম উবাচ। 

তবং নিবর্তম্ব সাবিত্রি কুরুত্বাস্যোর্ধদেহিকম্। গতিহ্থি কর্ণাং ভিন্না নৃণাং 
সাবিক্সি শোভনে | এবমুক্কা তু সাবিত্রি বৈবন্থতমভাষত || সাবিক্র্যবাচ। 

যত্র মে নীয়তে ভর্তা তন্ধ যাদ্যামাহৎ স্বয়ম। পতিরেব গতিঃ স্ত্রীণাষেষ 
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ধর্ঘঃ সনাতনঃ। তপসা গুরুভক্ত্য! চ ভর্তুন্নেহেন তেন চ। তব চৈৰ 

প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতি || ধর্শঃ প্রধানৎ মুনয়ে! বস্তি ধর্দাধিপং 

ত্বামপি চামনস্তি। সর্বসা লোকস্য হৃদঞ্চরোছসি, সর্বে ততত্বাৎ শরণং 

প্রপন্নাঃ ॥ অথ তুষ্টো বমঃ প্রাহ সাবিত্রীং সত্যবাদিনীম্। বরং বরয় 

ক্ুত্রোণি সত্যবজ্ত্রীবনাদূতে ॥ সাবিক্র্যবাচ। মমান্ধোৌ শ্বশ্রশ্বস্ুরৌ 
তপোবনমুপাগতো || সচক্ষুযৌ ভবেতাৎ তো ত্বগ্রসাদেন কুর্যযজ ॥ 

ঘম উবাচ। এবমস্ব নিবর্তশ্ব গচ্ছ শ্বশুরয়োগৃহম্। শ্রমস্তমস্পৃশদ 

ভদ্দে ত্বং গ্লানামিব লক্ষয়ে ॥ সাবিক্র্যবাচ। শ্রমঃ কুতো৷ ভর্ভুমীপতো 

মে, যতো হি ভর্তী মম সা গতিঞ্রবা। বতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র ঘে 

গতিদেবেশ ভূয়োইপি বচে। নিবোধ মে। সতাং স্থহৎ-সঙ্গ তমী 'ক্মতৎ 

পরং, ততঃ পরধ মিত্রমিতি প্রচক্ষতে । ন চাফল। সংপুরুষেণ সঙ্গতি, রতঃ 

সতাৎ সন্গিবসেত সমাগমে ॥ যম উবাচ। তুষ্টোহস্মি তেহনয়া বাচা বরং 
বরয় সুত্রতে। খতে সত্যবতো জীবাদ্ যদিচ্ছসি দদামি তৎ॥ 

সাবিজ্ঞযবাচ। হৃতং পুবা মে শ্বশুরস্য বৈরিভিঃ, শ্বমেব রাজ্যৎ লভতাং 

সপাহথিবঃ | জহ্যাৎ স্বধশ্ম, ন চ মে গুরুর্যথা, দ্বিতীয়মেতদ্ বরয়ামি 

তে বরম্।॥॥ যম উবাচ। এবমস্ব নিবর্স্ব ত্বং সাবিত্রি স্বমন্দিরমূ ।। 

সাবিক্র্যবাচ। অদ্রোহঃ সর্বভূতেধু কম্মণা মনসা গিরা। অন্তগ্রহশ্চ 

দানঞ্চ সতাৎ ধর্ম সনাতনঃ ॥| সন্তষ্টশ্চৈব মিত্েষু দয়াং প্রাপ্তেু কুর্বতে || 

যম উবাঁচ। জীবনেন বিন! ভর্ুর্ঘরৎ বুথু শুভাননে । তৃতীয়ন্তে বরং 
ভদ্রে দদামি গ্রীতিমান্ ভূশম্। ততোহপি বরয়ামাস ধর্মরাজৎ পতিত্রতা ॥ 

পুত্রহীনো মম পিতা তস্য পুত্রশতন্তবেৎ ॥ যম উবাচ। কুলমা সন্তান- 

করং পিতুঃ পুত্রশতস্তবেৎ। ত্বং নিবর্তথ সাবিত্রি দূরং পস্থানমাগতা ॥ 

সাবিক্র্যবাচ। বিবখতস্তৎ তনয়ঃ গ্রতাপবান্, ততোহথ বৈবন্বত উচাসে 
বৃধৈ: । শমেন ধর্মে চ রঞ্জিতাঃ গ্রাজা:, ততত্তবেহেশ্বর ধর্শারাজতা | 

আত্মন্তপি চ বিশ্বাসস্তথা ভবতি হৃর্যযজ, তশ্মাৎ সংন্থ বিশেষেণ সর্ববঃ 
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প্রণয়মুচ্ছন্তি ॥ যম উবাচ। পরিতুষ্টোহশ্মি ভদ্রে তে চতুর্থস্ত রং বৃণু। 

বিনা সত্যবতঃ প্র'ণান্ বদিচ্ছসি দদামি ততৎ॥ সাবিক্রাবাচ। অস্য 
সত্যবতঃ পুক্রশতমৌরসসম্ভবম্। জায়তাং ময়ি দেবেশ ত্বংপ্রধাদেন সুর্ধযজ ॥ 
যম উবাচ। ভবিষ্যতোবমেবং হি পরিতুষ্টো দামি তে। অতিদুরং 
সমায়াতা নিবর্তৃস্ব স্বযন্দিরম্্।॥ সাবিক্র্যবাচ। সতাৎ সদা শাশ্বতধর্মবৃত্িঃ 

সম্তে। ন সীদত্তিন চ বাথন্তে। সতাৎ সন্ঠিনণফলঃ সঙ্গমোহস্তি, সন্ত্যে 

ভয়ং নানুবিদন্তি সন্তঃ ॥ সন্তো ছি সত্যেন নমস্তি হুষ্যৎ সস্তো ভূমিৎ তপস। 
ধারয়াস্ত। সস্তো গতিভূতিচরস্য রাজন্ঃ সতাৎ মধ্যে নাবসীদন্তি 

সম্তঃ। ন কাময়ে ভর্তরি নারুভার্থতাং, ন ভর্ভতহীনা ব্যবসাষি 

জীবিতুম্। ত্বরৈব দত্তঃ শতপুভ্রতাবরঃ, কণত ত্য়া মে হ্রিয়তে পততিঃ পুনঃ ॥ 
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং স্বমেব সত্যৎ বচনং কুরুঘ তে ॥ মার্কণ্ডেয 

উবাচ। এবমুক্তত্ত সবীড়ো। মং পাশাদমোচয়ৎ || অশুষ্টমাত্রং 'পুরুষৎ 

সত্যবদ্দেহনিংস্যতম্।। ধর্মরালঃ প্রহ্থষ্টাতা! সাবিত্রীমিদ্মব্রবীৎ। এষ ভদ্রে 

নয়া মুক্তে। ভর্তা তে বুলনন্দিনি।| চতুর্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয় সা্ধিমবাগ্গ্যতি। 

ইষ্ট যক্ৈশ্চ ধর্ষণ খ্যাতি লোকে গমিষ্যতি ॥ তয়ি পুত্রশরখৈব সত্যবান্ 
জনয়িষ্যতি। এবং তট্যে বরং দা] পর্শারাজ: প্রতাপবান্ || নিরর্তরিত্বা 

সাবিত্রী স্বমেব ভব্নৎ যযৌ। সাবিত্র্যপি জগাম।শু ঘত্র সুপ্ত: স সতাবান্। 
চেতনাং প্রাপ্য চ ততঃ নত্যবাংস্তামভাষত। চির স্ুপ্তোহম্মি দদিতে 

তয় কিং ন প্রবোধিতঃ।। কৃ চাসৌ পুরুষ; শ্যামো যোহসৌ মাং সঞ্চকর্ষ 

হি।। অথ তং প্রাহ সাবিত্রী কথমিষ্যামি তে কথাম। পশ্চাদছগিমাং 

সর্বামিদানীং স্ধ্যবান্ তব।| বিশ্রাস্থোইসি মহাভাগ কথয়িষ্যামি 
তেহধিলাম্। যদি শক্যব্বমুত্তিষ্ঠ বিগাঢ়াং পশ্ঠ শর্বরীম্ ।। মার্কণডেয় উবাচ। 

উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সত্যবান্ সমচিন্তয়ং। কথমছ্া গমিষ্যামি পিতোরস্তি- 
কষাকুলঃ || করগ্িক! ফলৈঃ পূর্ণ কাষ্ঠভারশ্চ তিষ্ঠতু । বক্ষার্থমেতৎ 
পরশু গৃহীত্বা গম্যতাঁং শুতে ॥ অন্যথা! কা গতিস্তত্ব পিত্রোরস্ক ভবিষ্যতি। 



৩১৩ বিশুদ্ধ আন্িক-কৃত্য 

ততন্তমাহ সাবিত্রী ব্রজামে। যদি মন্যলে || ততস্তাৎ সত্যবানাহ পরশ তব 

গৃহাণ মে॥ পলাশদট: সাবিত্রী পন্থা ব্যাবর্ততে দ্বিধা । তত্রোতরেণ 

ধঃ পন্থান্তেনাগচ্ছ দ্রুত শুভে ॥ এতম্মিশ্নেব কালে তু দ্যযৎসেনো 

মহীপতিঃ। লক্বচক্ষুস্তদা রাত্রোৌ শৈব্যয়া সহ ভাধ্যয়। ॥ আশ্রমং তাপসানাঞ্চ 

ব্যচরৎ পুত্রলিপ্গয়া।  চ শোকাতিছুঃখার্তঃ পুত্রংৎ তাঞ্চ শুভাৎ বধূম্। স 

গৌতমা দিভি বিিটগ্রঃ সাস্িতঃ শোককর্ধিতঃ | সর্বে তমৃূচুমুনয়ো ন শোক কুরু 

ভূপতে ॥' যথাস্য ভা্যা সাখিত্রী শীলাচারসমন্থিত! | তথাচ তে দৃশে'লশীভ- 

শ্চিরং জীবতি সতাবান ॥ এনশম্সিক্সেব কালে তু সাবিজ্র্যা সহ ভার্যায় | সত্য- 

বানাগতশ্জত্র পিত্রোঃ প্রীতিৎ বিবদ্ধয়ন। অথ তৈঃ সর্বতে। বিপ্প্ৈঃ পৃষ্টস্বং কেন 

ছেতুনা । দিবসে ন সমায়াতঃ পিতরৌ তব দুঃখিতোৌ ।' ততঃ স কথয়ামাস 

শিরঃগীড়াদিকম্ তথ1। ততস্তে বিপ্রসংঘাশ্চ সাবিত্রীমিদ্মক্রবন্ || কথয়স্থা 

সাবিত্রী বৃত্তান্ত যদ্ধনেহভবৎ | ততঃ সা কথয়ামাপ যম-সনর্শনা দকম্। চক্ষু- 

ল'ভঞ্চ রাজ্যঞ্চ দৌ বরো শ্বশুরস্য তু। পিতুঃ পুত্রশতঞ্চেব পুত্রাণাধ্চাত্বন: 

শতম্। চতুর্বর্ষশতাযুশ্চ ভর্তূঃ প্রাপ্তং যথা যমাৎ। তচ্ছস্বাপরম প্রীত বিপ্রাঃ 

্বন্বগৃহং যয:ং। সত্যবানপি সংশুপ্তঃ পিতৃভ্যাৎ সহ ভাখ্যয়া। অথ রাত্রে 

ব্যতীতায়াং সঙ্গতান্তে তপোধনাঃ। কৃতপূর্কাহিকাস্তত্র মাবিত্রীৎ গ্রশশংসিরে। 

শাহদেশাদথাম ত্য হ্যমতসেনং মহীপতিম্। আগত্যোচুম'হারাজ স্বামাত্যেন 

হতো রিপুঃ॥॥ তব পুর্বেণ সতোন বয়মগ্তাগতা ইহ। অকচক্ষুর্ববা সচক্কূর্বা 

ত্বং রাজা ভব ভূপতে ॥ 'তস্তৈরভ্যন্ুজ্ঞাতো ব্রাঙ্গণৈঃ স মহীপতিঃ | 

তৈরমাত্যৈঃ পরিবুতো মহাদেবা। চ শৈব্যয়। | পুত্রেণ চ তয়! বব! সাঁবিজ্র্য। 

শীলযুক্রুষ। ॥ যযৌ স্বপুরমবাগ্রো! হর্ষসম্পূর্ণমানলঃ | তত্র গন্বা ছ্যমৎসেনঃ 
সত্যবস্তৎ প্রির়ং সুতম্। যৌবরাজ্যে মহারাজ স্থাপয়ামাস ধর্মতঃ। 

সাবিত্র্যাশ্চাপি কালেন যজ্ে পুত্রশতং ব্রম্। ভ্রাত্ণাঞ্চ শতং জাতং 
তৌদর্ধ্যাণাং মহাত্নাম্। এবমাত্মা পিতা মাতা শ্বশ্রশ্চ শ্বশুর; পতিঃ। 
ভর্ত্: কুলঞ্চ সাবিত্র্যা কৃতৎ সর্ব সমুদ্ধতম্। এবমেযাপি পাঞ্চালী শীলচার- 
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সমন্থিতা। তারয়িষ্যতি বঃ সর্ধান্ সাবিত্রীব বরাঁজন] ॥ এবযাশ্বা সিতস্তেন 
মার্কগেয়েন ধীমতা। যুধিষ্ঠিরঃ প্রীতমনাঃ কাম্যকেহপ্যবসন্ধনে । য ইদং 

শণুয়াদ্ ভক্তা। সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম। স স্ুখী সর্ধবসিদধার্থো ন ছুঃখং 
প্রাপ্রুয়াযরঃ ॥ শৃরস্তি যাঃ স্ত্িমশ্চৈবং সাবিত্রীচরিতং শুভম্। সুসৌভাগ্যম- 

বৈধব্যং গ্রভস্তে সম্ততিং শুভাম্। য নন্ত তু ভয়ং নাস্তি বিষুলোকে মহীয়তে ॥ 
ইতি মহাভারতে শতসাহত্যাৎ সংহিতায়াৎ বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি সাবিত্রী- 

ব্রতকথা সমাপ্ত ॥ | 

অনস্তর সবস্ত্র ভোজ্য উৎসর্গ করত শ্ীয় পতিকে সবন্ত্র পুম্পমাল্যাদি 

দ্বারা অচ্চন। করিয়। দক্ষিণা ও অঙ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন। ব্রতের 

পরদিনে “ও হলায় নমঃ” মন্ত্রে লাঙ্গলের পুজ! করিয়া পারণাদি 

করিবেন। 

ধ্যানমালা 

দেব-দেবীর ধ্যান, প্রণাম ও বীজমন্ত্র প্রভৃতি । 

গত্ণেন্শের ধ্যান (১9 

(৩) খর্বং স্থুলতম্থুং গজেন্দ্রবদনং লম্ঘোদরং স্তুন্দরং, 

প্স্তন্দন্মদগন্ধ-লুন্ধ-মধৃপ-ব্যালোল-গণগুস্থলম্॥ 

দস্তাঘাতবিদারিতা রি-রুধিরৈঃ সিনূর-শোতাকরম্, 
বন্দে শৈলহতা-সুতং গণপতিৎ পিদ্ধিপ্রদ্ৎ কামদম্ ॥ 

পুজার মন্ত্র 0৩) গণেশায় নমঃ | বীজমন্ত্র--গং। গণেশপুজায 
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“পুষ্টি” ও “মুধিককে” পুষে নমঃ” “মৃষিকায় নম মন্থ বলিয়া পুজা 

করিতে হয়। গণেশের স্ত্রী পুষ্টি এবং বাহন মুধিক। 

প্রণাম 

( শু) দেবেন্ধ-মৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ | 
বিদ্বং হরস্ক হেরঞ-চরণাম্থজ-রেণবঃ ॥ 

সুচর্ধ্যর যান ১, 
(গু) রক্তাম্ুজাসনশেষ-গুণৈক-দিন্ধুং 

ভানু, সমন্তজগতামধিপং ভজামি | 

পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈ- 
মণণিক্যমৌলিমরণাঙ্গরুচিৎ ত্রিনেত্রম্ ॥ 

পুজার মন্্--ও' ভগবতে শ্রীন্্্যায় নমঃ | বীজমন্ত্র_গ হী | মুলমন্ত 
-হ্রীধ হংসঃ, অথব! ও দ্বণিঃ র্যা আদিত্যঃ | 

প্রণাম 

ও জবাকুনুমসন্কাশং কাশ্যপেয়ৎ মহাহ্যতিম্ । 

ধ্বাস্তারিং সর্বপাপত্ৎ প্রণতোহশ্রি দিবাকরম্ ॥| 

বিষুওর ঘ্যান (৩) 

(ও) ধ্োয়ঃ সদা সবিতৃমগ্ুলমধ্য বর্তা, 

নারায়ণঃ সরদিজাসনসন্নিবি 

কেমুরবান্ মকর ( কনক ) কুগুলবান্ কিরীটা, 
হারী হিরঘায়বপুধু ভশঙ্খচক্র ॥ 

পুজার মন্ত্র :_-৩ নমঃ ইমীবিষ্কবে নমঃ | মৃলমন্ত্র--ও নমে। নারায়ণায়। 

বীজমন্ত্র_-ঙ | হোমের মন্ত্র তদ্বিষ্ঠোঃ পরমৎ পদৎ, সদা! পশ্যস্তি 

শরয়ঃ) দিবীব চক্ষরাততং স্বাহা। 
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তুলসী দিবার মন্ত্র--গ নমন্তে বনুরূপায় বিষ্বে পরমাত্মনে স্বাহা। 
বিষ্ণুর পূজার পর লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গরুড়ের পুজা করিবে । 

প্রার্থনা 

(ও) পাপোংহং পাপকর্্াহং পাপাত্বা পাপসম্ভবঃ । 

ত্রাহি মাৎ পুণুরীকাক্ষ সর্বপাপহরো ভব ॥ 
নমঃ কমলনেত্রায় হরমে পরমাত্মনে। 

অশেষ-ক্লেশ-নাশায় লক্্মীকাঁস্ত নমোহস্ত তে ॥ 

হরে মুরারে মধূকৈটভারে, 

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। 

যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্জো, 

নিরাশরয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ 

প্রণাস 

ও নমো ব্রন্মণ্যদেবায় গোত্রাঙ্ধণ-হিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় কৃষ্তায় গোবিন্দায় নমো! নমঃ ॥ 

শিবের ধ্যান (৪) 

শিবপুজ। বিধিতে ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র দেখ। € ১৯৬ পৃঃ) 

মূলমন্ত্র নমঃ শিবাঁয় (কিংবা গু নমঃ শিবা )। 
বীজমন্ত্র_হৌং। 

বিধপত্রদানের বিশেষ মন্ত্র_ ও ত্র্ম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। 
উর্বারুকমিব বন্ধনান্ম.ত্যোমুক্ষীয়মামৃতাৎ ম্বাহা ॥ 

ছুর্গর খ্যান (৫) 

(৩) জটাুটসমাযুকামদ্ধেন্দ্রুতশেখরাম্ । 

লোচনত্রয়সংযুক্তাৎ পু্েন্দুসশাননাম্ ॥ 
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তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং স্থ প্রতিষ্ঠাৎ জুলোচনাম্ । 

নবযৌবন-সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতাম্॥ 
স্থচারুদশনাং দেবীৎ পীনোন্নত-পয়োধরাম্। 

ব্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাঁং মহিষান্সুরমর্দিনীম্ ॥ 

মুণালায়ত-সংস্পর্শ-দশবাছসমন্থিভাম্। 

ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খডগং চক্রৎ ক্রমাদধঃ ॥ 

* তীক্ষবাণঞ্চ শক্তিঞ্চ দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ। 

খেটকৎ পুর্ণচাপঞ্চ পাশমস্কুশমেব চ 

ঘণ্টাং বা পরশু বাপি বামতঃ সন্গিবেশয়েখ । 
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ বিশিরস্কৎ প্রদর্শয়েৎ ॥ 

শিরশ্ছেদোন্তবৎ তদ্বদ্ দ্বানবৎ থড়াপাণিনম্। 
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নৎ নির্যদন্ত্রবিভষিতম্ || 
রক্তারক্তীকতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফরিতেক্ষণম্ ॥ 

বেষ্টিত, নাগপাশেন ভ্রকুটী-ভীষণাননম্ | 

সপাশ-বামহন্তেন ধূতকেশঞ্চ তুর্গয় || 

বমক্রধিরবক্ত.ঞ দেব্যাঃ সিংহৎ গদর্শয়েৎ। 
দেব্যান্ত দক্ষিণৎ পাদৎ সমং সিংহোপরিস্থিতম্ || 

কিব্িদুদ্ধীং তথা বামননুষ্ঠৎ মহিযোপরি | 
সয়মানঞ্চ তদ্রুপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েছ্ ॥ 

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ড চ চণ্ডোগ্র। চওনায়িকা। 

চণ্ডা চগ্ডবতী চৈব চগ্ুরপান্তিচত্তিক| ॥ 
অষ্টাভিঃ শক্তিভি-স্তাতিঃ সততৎ পরিবেষ্িতাম্। 

চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥ 
পূজার মন্ত্র_ (ও) হর্ীয়ৈ নমঃ | বীজমন্ত্র_-হীৎ । মূলমন্ত্র_-ও ছর্গে ছর্গে 

রক্ষণি স্বাহ!' | বাহন-_সিংহ [বভ্রনখদংস্রাযুধায় মহাসিংহায় হু ফটু নমঃ] । 
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প্রণাস্ম 

ওঁ সর্ধমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে । 

শরণো ত্র্যন্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ 

জয়ছ্্গর শ্যান 

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল-ভয়দাৎ মৌলিবৰেন্দুরেখাং, 

শঙ্ঘং চক্র: কপাণৎ ত্রিশিগমপি করৈরুদ্ বহস্তীং ত্রিনেত্রাম্। 

সিংহস্বন্ধা ধিরূঢাৎ ভ্রিভুবনমখিলৎ তেজসাপুরয়স্তীৎ, 

ধ্যায়েদদুগাৎ জয়াখ্যাৎ ত্রিদশপরিনৃততাং সেবিতাঁৎ সিদ্ধিকামৈঃ ॥ 

পুজার মন্ত্র, বীজমন্ত্র, প্রণাম প্রভৃতি ছুর্গীর ন্যায় । 

লক্ষী, সরম্বতী, শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্তী, শুভস্চনী, গঙ্গা, 

সত্যনারায়ণ, যী প্রভৃতির ধ্যান পুজাপদ্ধত্রিতে দ্রষ্টব্য | 

দক্ষিণাক্ণাজ্নীর ধ্যান 

করালবদনাৎ ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুভূর্জাম্। 

কালিকাং দক্ষিণা দিবা" যুগ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥ 

সন্ভশ্ছিনশিরঃ-খজ্ঞা-বামাধোদ্ধি-করাম্মজাম্।, 
অভয়ং বরদ্চেব দক্ষিণোর্ধাধ-পাণিকাম্ ॥ 
মহামেঘ গ্রভাৎ শ্তামাৎ তথ! চৈব দিগন্রীম্। 

কণ্ঠাবসক্রমুগ্ডালী-গলদ্রধির-চর্চিতান্॥ 
কর্ণাবতৎসতানীত-শবধুগ্ম-ভয়ানকাম্। 

ঘোরদংঘ্রীং করালান্সাং পীনোন্নত পয়োধরম্ ॥ 

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকারঞ্চীং হুসন্ুখীম্। 

স্ক্ষদয়-গলদ্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্ ॥ 
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ঘোররাবাৎ মহারৌত্রীৎ শবশানালয়বাসিনীম্। 
বালার্ক-মগ্ুলাকার-লোচনত্রিতয়ান্থিতাম্ ॥ 

দস্বরাৎ দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াম্। 

শবরূপ-মভাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্ ॥ 

শিবাভির্ধোররাবাভিশ্ততুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্ । 
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্। 

' স্থখপ্রদন্নবদনাং ম্মে্ানন দরোরুহাম্ । 

এবং সঞ্চিস্থয়েৎ কালীৎ ধর্্মকাম-সমৃদ্ধিদাম্ | 

প্রকারাভ্ডভর 
[হারা 'জ্টীং এই একাক্ষর বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহার! 

এই মন্ত্র বলিয়া কালীর ধ্যান করিবেন ]। 
শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোঁরদংষ্রাং বরপ্রদ!ম্। 

হাশ্যুক্কাৎ ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল-কর্তকাকরাম্ ॥ 

মুক্তকেশীং ললজ্জিহবাং পিবস্তীং রুধিরৎ মুস্ঃ | 

চতুর্বাহু-সমাযুক্তাঁং বরাভয়করাং স্মরেঘ। 

পুজার মন্ত্র গু ) দক্ষিণাকালিকায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র_হ্রীং। 

মূলমন্ত্র -ক্রীং, অথবা ক্রীং ক্রীং ক্রীৎ হং হৃৎ হীং হীং দক্ষিণে কাঁলিকে 

ক্রীৎ ত্রীৎ ক্রীং হুৎ হং হীং হীং স্বাহা। আবাহনে- দক্ষিণে কালিকে 

দেবি ইত্যার্দি। দক্ষিণাকাঁপিকার পুজার সময় শবরূ'পী শিবকে পুজ! 
করিতে হয়। শবরূপী শিব-_মহাপ্রেত-পল্মাসন”। পুজার মন্ত্র-হুসৌঃ 
সদাশিব-মহাপ্রেত-পন্মাসনায় নমঃ । 

পুজ্পাঞ্জলি 

আযুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যৎ ভগবতি দেহি মে। 

পৃত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ধান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥ ১ 
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ছর্গোত্তারিণি ছুর্গে ত্বং সর্বাগুভ-নিবারিণি। 

ধর্খার্থমোক্ষদে দেবি নিত্যৎ মে বরা! ভব ॥ ২ 

কাপি কালি মহাকালি ঝালিকে পাপহারিণি। 

ধর্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ৩ 

প্রণাম মন্ত্র-_হ্র্গার হ্টায়। 

প্রত্যেক শক্তিমুর্তিকেই এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পার! যায় এবং 
সকলেরই প্রণাম মন্ত্র 'সর্বমজলমঙগল্যে শিবে ইত্যাদি। কালীপুজার 
পরে মহাকাল ভৈরবের পুঞ্জ। করিবে, কারণ এই মহাকাল শিবেরই 
সুর্তিবিশেষ। 

অন্পুণণীর ধ্যান 

রক্তাং বিচিত্রবপনাৎ নবচন্দ্রচুড়া- 
মন্গপ্রদান-নিরতাৎ স্তনভারনম্রাম্। 

নৃত্যন্ত-মিন্দুশকলাভরণৎ বিলোক্য 

হগ্াৎ ভঙ্গে ভগবতীৎ ভবছুঃখহ্ত্রীম্ ॥ 
পুজার মন্ত্র_( ও) অ্পূর্ণায়ৈ দেবৈয নমঃ | বীজমন্ত্র_ হীধ। মূলমন্ 

_হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপুর্ণে স্বাহাী। আবাহনে-_অন্পূর্ণে 
দেবি ইত্যার্দি। পুণ্পাঞ্জলি ও প্রণাম কালীরই ন্তায় |] 

জগদ্ধাত্রীর শ্যান 

লিংহস্বন্ধাধিসংরঢ়াৎ নানালগ্কারভূষিতাম্4 
চতুভু জাৎ মহাদেবীং নাগধজ্ঞোপবীতিনীম্। 

শঙ্খ-শার্ -সমাযুক-বামপাণিঘয়ান্থিতাম্। 

চক্রঞ্চ পঞ্চ বাণাংশ্চ ধাঃয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে । 

রক্তবস্ত্রপরীধানাৎ বালাকসদৃশীতনুম্। 
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নরদাদ্যেমনিগণৈঃ সেবিতাৎ ভবস্ুন্দরীম্। 
ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনালমুণালিনীম্। 

রত্বদ্ধিপময়দ্বীপে দিংহাসন-সমন্থিতে ৷ 
প্রফুল্ল-কমলারূঢাৎ ধ্যায়েন্তাং ভবগেহিনীম্ ॥ 

পূজার মন্ত্র_( শু) জগগ্ধাত্রী ছুর্গায়ৈ নমঃ | বীজমন্ত্র-_দুং। মূলমন্ত্র 
--হুৎ দুং শ্বাহা। আবাহনে-_জগন্ধাত্রীত্র্গে দেবি ইত্যাদি । 

প্রণাম ও পুণ্পাঞ্তলির মন্ত্র দক্ষিণাঁকালীর ন্যায় । 

সহাকাঢেলর খ্যান 

মহাকালং যজেদেব্যা দক্ষিণে ধুঅবর্ণকম্ । 

বিভ্রতৎ দণ্ডখটাঙ্গৌ দতগ্রাভীমমুখৎ শিশুম্। 

ব্যাপ্রচম্ীবৃতকটিং তুন্দিলৎ রক্তবাসসম্। 

ত্রিনেত্রমুদ্ধকেশধ মুণ্ডমালা-বিভষিতম্। 

জটাভা র-লসচ্চন্দ্র-খ গুমুগ্রং জলন্লিভম্ ॥ 

পূজার মন্ত্র--ও মহাকালটৈরবায় নমঃ। মৃলমন্ত্র_-হুৎ ক্ষে)ীং যাং 

রাং লাৎ বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ববিস্নান্ নাশয় নাশয় হীৎ শ্রীং ফট 
স্বাহা। মহাকালের পুজা! করিয়া পুনর্বার পঞ্চোপচারে কালীর পুজা! 
করিতে হয়। 

ভুলসীর খ্যান 

গু ধ্যায়েদ্ দেবীং নবশশিমুখীৎ পৰকুবিপ্বাধরোঠীম্, 

বিগ্তোতন্তীং কুচযুগ্রভরানআকল্পাজযন্তিম্। 
ঈধদ্ধান্তাং ললিতবদনাৎ চন্দ্রনূরধ্যাখিনেত্রাম্, 
শ্বেতাঙ্গীং তামভয়ববদাৎ শ্বেতপন্মাসনস্থাম্ ॥ 

পুজার মন্ত্র তুলসীদেব্যৈ নমঃ । তুললীবৃক্ষে হরির পুজাও হয়। 

মন্ত্র, হথা--ও হরয়ে নমঃ)? | 
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তুজ্পসী-ক্সান 

ও গোবিন্দবল্লভাং দ্বেৰীং ভক্তচৈতত্তকারিণীম্। 

ল্নাপয়ামি জগন্ধাত্রীং বিষুণতক্তিপ্রধায়িনীম্ ॥ 

প্রণাম 

বুন্দায়ৈ তুলপীদে্যে প্রিয়াকৈ কেশবন্ত চ। 
বিষুণভক্তিপ্রদায়িন্যৈ সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥ 

কামর খ্যান 

কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষ-মিল্দ্রনীল-সমপ্রভম্। 

দৃক্ষিণাংশে দশথরং পুত্রাবেষ্টন-ততৎপরম্ । 

পৃষ্টতো লক্ষণ দেবং সচ্ছত্রৎ কনক প্রভম্। 

পার্খে ভরতশক্রত্মৌ তালবৃস্ত-করাবৃভৌ। 
'অগ্রে ব্যগ্রং হনুমস্তৎ রামাহ্থগ্রহকাজ্জিণম্ ॥ 

পূজার মন্ত্র শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ | বীজমন্ত্র_রাং। বাহন--হনূষান্। 
ইহার পূজার মন্ত্র হনুমতে নমঃ । 

, প্রণাম 
রামার রামভদ্রায় রামচন্ত্রায় বেধসে। 

রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥ 

সীভার খ্যান 

নীলান্তোজ-দলা ভিরাম-নয়নাং নীলাগ্থরালন্বৃতাং, 
গৌরাীং শরদিন্দু-সন্দরমুখীং বিস্মের-বিশ্বাধজাম্। 

কারুণ্যামৃতবধধিণীৎ হরিহরব্রঙ্ধা দির্ভিব ন্িতাং, 

ধ্যায়েখ সর্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াৎ জানকীম্ ॥ 
পুজার মন্ত্র--( গু) সীতায়ৈ দেব্যে নমঃ ৷ বীজমন্ত্র--সীং। 
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প্রণাষস 

দ্বিভুজাং ন্বর্ণবর্ণাভাং রামালোকন-তৎপরাম্। 

শ্রীরাম-বনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥ 

গুরু্ল খ্যান 

ও ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাঞ্জে দবিনেত্রং দ্বিভুজৎ গুরুম্ | 

শ্বেতান্ধরপরীধানৎ শ্েঁতমাল্যান্ুলেপনম্ ॥ 
বরাভয়করং শান্তৎ করুণাময়বিগ্রহম্। 

বামেনোতৎপলধ।রিণ্যা শঙ্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম.। 

শ্মেরাননং স্ুপ্রসন্নৎ সাধকাতীষ্টদায়কম, ॥ 

পুজার মন্ত্র।--ও শ্রীগুরবে নমঃ | বীজমন্ত্র তং । 

প্রণাম 

ও অথগ্ডমগ্লা কারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ । 

তৎ্পদং দ্শিতৎ যেন ত্মৈ শ্রীপগুরবে নমঃ || 

অজ্ঞান-তিমিরান্বস্ত জানাঞন-শলাকয়। | 

চক্ষুরুন্_ীলিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

গুরুব্গা গুরুবিধুত গুরুদেবো মহেশ্বরঃ | 
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রন্গ তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ |) 

অ্রহ্নার খ্যান ' 

ু ব্রদ্ধা কমগ্ুলুধর-শ্চতুব ক্ত,-শ্চতুভু জঃ | 

কদা চদ্রক্ত-কমলে হংসারঢঃ কদ্দাচন ॥ 

বর্ণেন রকতগৌরাঙ্গ:ঃ প্রাংসুস্তঙ্গাঙ্গ উন্নত; । 
কমণ্ুলুর্বামকরে ক্রুবে হস্তে তু দক্ষিণে ॥ 



বিশুদ্ধ আহিক-কৃত্য ৩২১ 

দক্ষিণাধস্তথা যাল! বামাধশ্চ তথা ক্রচা। 

আলাম্থালী বামপার্থে বেদাঃ সর্বেইগ্রাতঃ স্থিতাঃ ॥ 

সাবিত্রী বামপার্খস্থা দক্ষিণন্থা! সরস্বতী । 

সব্ধে চ খষয়ো হাগ্রে কুর্যযাঘ্ধেভিশ্চ চিস্তনম্॥ 

পুজার মন্ত্র।--ও ব্রদ্ধণে নম$। বীভমন্ত্র--ত্রৌং। আবাহন--ও 
বর্ধন ইহাগচ্ছ ইত্যাদি । 

গায়ত্রী-পদ্মাসনায় বিজ্পহে, হুংসারনঢ়ায় ধীমহি;) তঙ্গো অঙ্গন 
প্রচোদয়াৎ। 

অষ্ট্দল পদ্দে প্রথমে “গু আধার শক্তয়ে নম, এই মন্ত্রে পূজা করিয়া 
পরে প্রত্যেক দলে পুর্ববাদিক্রমে দক্ষিণাবর্তে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈখ'তি, বরুণ, 
বাস, কুবের, ঈশান, এই অষ্ট দিকৃপালের পৃজা করিবে । অনন্তর ্রহ্মার পৃজা 
করিয়। দক্ষিণ পার্থ শিব, বামপার্খে বিষু, দক্ষিণ হস্তে ক্রব ও মালা, বাম 
হত্তে কমগলু ও ক্রুক্, দক্ষিণ পার্থ সরম্থতী, বামপার্থে সাবিত্রী, সম্মুখে 
পদ্ম, হংন, বেদ ও খধিগণকে পুজা করিবে। পুণিমা ও অমাবস্কা ভিথিই 
রহ্ধাপুজার প্রশস্ত কাল। 

প্রণাম 

চতুর্বদন্সপন্থ-চতুর্বেদকুটুম্ষিনে | 

ছিজা নুঠঘ-সংকর্ম-সাক্ষিণে ব্রহ্গণে নমঃ 

ৃ পুজা 
অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি প্রচুর শস্যসম্পত্তিকামী প্রতি 

গৃহস্থেরই এ পুজা করা কর্তব্য। ইহা কুষ্য দেবের পুজা) এইজন্য 
রবিবারে পঞ্চশস্য ছড়াইয়! তাহার উপর ঘট স্থাপন করিয়া! এই পুজ। 
করিতে হয় । হুর্ষ্যের ধ্যান ও আবাহুন করিয়া “ও হিত্রায় নম£» এই মন্ত্র 
বলিয় পৃজ! করিতে হয়। মিত্র স্থলে “মিতু” পরে “ই” গীড়াইয়াছে। 

১ 
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তারার খ্যান 

প্রত্যালীঢ় পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূধিতাষ্ । 

থর্বাং লম্বোদরীৎ ভীষাৎ বাপ্রচর্্দাবৃতাং কটেখ। 
নবযৌবন-সম্পন্নাং পঞ্চমুন্ত্রাবি ভূষিতাষ্ | . 

চতুতুর্জাং লোলজিহবাঁৎ মহথাভীমাং বরপ্রদাম্। 
খঙ্গাকর্তৃ-সমাযুক্ক-সব্যেতর-ভূজদ্বয়াম্। | 

রুূপাণোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপার্ি-যুগান্িতাম্। 

পিঙ্গোগ্রেকজটাৎ ধ্যায়েন্মৌলা বক্ষোভ্যভূষিতাম্ । 

বালার্কমণ্ডরাকার-লোচনত্রয়ভূষিতাম্। 
জলচ্চিতামধ্যগতাৎ ঘোরদংস্্রীৎ করালিনীম.। 
স্বাবেশস্মেরবদনাৎ স্ত্রযলঙ্কার-বিভূষিতাম্ । 

বিশ্বব্যাপক-তোয়াস্তঃ শ্বেতপল্মোপরিস্থিতাম্ ॥ 
পুজার মন্ত্র (গু) তারায়ৈ দেব নমঃ | বীজমন্ত্রস্ত্রীং। মূলমন্ত্র 

হ্বীং শ্রী হং ফট । আবাহনে-তারে দেবি ইত্যাদি। প্রণাম মন্ত্র 
জয়হর্গীর ভ্ভায়। পুষ্পাঞুলির মন্ত্রকালীর ন্তায়। বামাকালী ও 

নীলসরশ্বতী তারার নামান্তর | 

তগাপাভিলর খ্যান 

পঞ্চবর্ষ-ম তিদৃপ্তমঙ্গনে ধাবমান-ম তিচঞ্চলেক্ষণন্। 
কিছ্কিণী বলয়ছারনৃপুরৈ-রঞ্চিতং নমত গোপবালকম্ ॥ 

পূজার মন্ত্র_(ও) গোপালায় নমঃ | বীজমন্ত্র-ক্রীং । 
গোপালায় ন্বাহাঃ। 

প্রণাম 

নীলোৎপলদূলশহ্ামং বশোদানন্দনন্দনম্। 

গোপিকানয়নানন্দ, গোপালং প্রণমাম্যহুম্ ॥ 

সুলমতর_ 
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|কুন্যেওর খ্যান 

স্মরেদ বৃন্দাবনে রম্যে মোহরস্ত-মলারতম্ । 

গোবিন্দং পুও্রীকাক্ষং গোপকন্তাঃ সহত্রশঃ | 

আত্মনো বদনাস্তোজে প্রেরিতা ক্ষিমধুত্রতাঃ | 

পীড়িতা: কামবাণেন চিরমাপ্লেষগোতসকাঃ | 

ুক্তাহার-লসংপীন-তু্স্তন-ভরানতাঃ। 

অন্ত-ধন্সিল্-বদনা মদস্থলিত-ভাষণাঃ | 

দস্তপঙ্ক্রি-প্রভোভ্তাসি-্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ। 

- বিলোভয়ন্তী-বিধিধৈ-বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিততঃ | 

ফুল্লেন্দীবরকান্তি-মিন্দুবর্ঘনৎ বর্াবতংস-প্রিয়ম্ | 

শ্রীবৎসাঙ্ক-মুদার-কৌন্তভধরৎ পীতাম্বরং সুন্নরম্। 
গোপীনাৎ নয়নোৎপলার্চিত-তম্থং গো-গোপৎসংঘাবুতম্। 
গোবিন্দং কমলবেণুবাদনগারং দিব্যাঙ্গভূষৎ ভজে | 

পূজার মন্ত্র_( ৩) শ্রীরুষ্ণার নম: | বীজমন্ত্র-ক্লীং। মুলমন্ত্র-রীৎ 
..গোপীজন্বল্লভায় স্বাহা। প্রণাম মন্ত্র--বিষুর ভ্ায়। 

প্লাখিকার খ্যান 
অমল-কমল-কাস্তিং নীলবস্ত্রাৎ স্থকেশীৎ, 

শশধর-সম-বন্ত।াৎ খঞ্জনাক্ষীৎ মনোজ্ঞাম্। , 
স্তনযুগ-গত-মুক্ত1-দামদ্বীপ্তাং কিশোরীৎ, 

ব্রজপতি-স্ৃতকাস্তাৎ রাধিক।-মাশ্রয়েহহম্ ॥ 

পুজার মন্ত্র_( ও) শ্রীরাধিকায়ৈ দেব্য নম£। বীজমন্ত্র-রাঁং। 

প্রণাম 

নবীনাৎ হেমগৌরালীত পুর্ণানন্দবতীধ সতীম্। 
বৃষ ভাহুন্তাৎ দেবীৎ বন্দে রাধাৎ জগৎপ্রহ্ম্ 1 
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ন্াপলিতেঙ্গর ধ্যান 

প্রমত্তং শক্তিসংযুকং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্। 
কামবাণাম্বতং দেবং সংসার-দছনক্ষমম্। 

শ্লারাদি-রসোল্পাসং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ 

পুজার মন্ত্র) বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। বীজমন্ত্র ও মুলমন্ত্র--ও্ীৎ 1 
স্ত্রী, শুদ্র এবং ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের পক্ষে কুষ্ণবর্ণ বাণলিঙ্গই প্রশস্ত ; 

কিন্তু আবার ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্লবর্ণ বাগলিঙ্গ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রক্তবণ 

বাণলিঙ্গের পু প্রশস্ত বলিয়! উক্ত আছে। 

প্রণাম 

বাণেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়, জ্ঞানগ্রদায় করুণা মৃত-সাগরায়। 

কপুর-কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়, দারিজ্যদুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায়॥ 

পঞ্থণানঢনর খ্যান 

[ পঞ্চানন শিবের এক নাম বিশেষ, কিন্ত শিবের প্রমথগণের মধ্যেও 

একজনের নাম পঞ্চানন, ইহার অপর একনাম পঞ্চানন্দ | ] 

দ্বিভুজৎ জটিলং শাস্তৎ করুণাসাগরৎ বিভুম্। 

ব্যাত্রচম্্পরীধানং যজ্জনু ্ রসমন্বিতম্। 

লোচনব্রয়সংযুক্তং ভক্তাতীষ্টফলপ্রদম্। 

ব্যাধীনামীশ্বরং দেবং পঞ্চানন মহং তজে ॥ 

সার্ক০খ9তকর খ্যান 

দ্বিভূজং জটিলং সৌম্যং স্থবুদ্ধং চিরজীরিনম্। 
€ মাকগ্ডেয়ং নবো ভক্ক্যা পুজযেৎ প্রযতত্তথা )। 

দণ্ডাক্ষহ্ত্রহত্তঞ্ মার্কগ্ডেয়ং বিচিস্তয়েৎ ॥ 
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পৃজার মন্ত্র--ও মার্কত্য়ায় নমঃ | বীজমন্ত্র--মাং। আবাহনে -. 

মার্কগেয় ইত্যাদি। 

প্রার্থনা 

চিবজীবী যথা ত্বং ভো! ভবিষ্যামি তথা মুনে। 

রূপবান্ বিস্তবাংশ্চৈব শ্রিয়! যুক্তশ্চ সর্বদা ॥ 

মার্কগ্ডেয় মহাভাগ সপ্ুকল্লাস্তজীবন। 

আযুরিষ্টার্থসিদ্ধার্থমন্মাকং বরদো ভব ॥ 

প্রণাম 

আযুঃগ্রদ মহাভাগ সোমবংশসমুদ্তব | 

মহাঁতপে! মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কগেয় নমোহস্ত তে ॥ 

০ঘটুপুজ। 
[ চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে (ফান্তুনের শেবাদিনে ধেটুপূজা হয় । ] 
পূজার মন্ত্র( ও) ঘণ্টাকর্ণীয় নমঃ | বীজমন্ত্র-ঘং। আবাহনে 

(৩) ঘণ্টাকর্ণ ইত্যাদি। পুজার পর যোড়হন্তে এই মন্ত্রে প্রার্থনা 
করিবে । মন্ত্র, যথা--- 

ঘণ্টা কর্ণ মহাবীর সর্বব্যার্িবিনাখন। ' 
বিক্ষোটকভড়ে প্রাণ্ডে রক্ষ রক্ষ মভাখল ॥ 

, নুতন খাতা 

বৎসরের প্রথম দিনে ব্যবসায়ীপিগকে খাতা বদলইতে হয়। এ 

দিনে বিষ ও লক্মীপূজা! করিয়া একটী নূতন খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় 
সিন্ূুর গোল। দিয়া একটা পুক্তলী আঁকিতে হয় । তাহার পর 
পুততলিকাতে চন্দনের তিলক দিয়া তাহার উভয় পার্খে স্বর্যোহর বা 
'রৌপ্োর টাকার ছাপ দিতে হয়। 
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স্রাশানকালীর শ্যান 
অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্রশানালরবাসিনীষ্ ? 
রক্তনেত্রাৎ মুক্তকেশী শুফমাংসাতিভৈরবাম্ ॥ 
পিঙ্গাক্ষীৎ বামহস্তেন যদ্ধপূর্ণৎ সমাংসকম্। 

সম্ভ:কন্তশিরো দক্ষহন্ডেন দধতীং শিবাম্ ॥ 
শ্মিতবক্ত,াৎ সদ! চামমাৎসচর্ধ্বণতৎপরাম্ | 
নানালঙ্কারভূষাঙীৎ নগ্রাং মত্তাং সদা-সবৈঃ ॥ 
মন্ত্র-এ' হী" শ্রী' লী" কালিকে ক্লীং জা হী প্র ।. 

বক্ষাকালীন শ্বান 

চতুতু'জা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালাবিভ্ভষিতা । 
খড়গঞ্চ দক্ষিণে পাণো বিভ্রতীন্দীবরদ্ধয়ম্ || 
কর্তার ধর্পরকৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতী । 
স্তাং লিখস্তীৎ জটামেকাৎ বিভ্রতীৎ শিরস! ঘ্বয়ীম্।। 
মুণ্মালাধর! শীর্ষে গ্রীবায়ামথ চাপরাম্ । 

বক্ষমা নাগহারঞ্চ বিভ্রতী রক্তলোচন! ॥ 
ক্কষণবন্ত্রধর| কউ্যাৎ ব্যাপ্রাজিনসমন্থিত। 

বামপাদং শবহদি সংস্থাপ্য দক্ষিণ পদম্ ॥ 
বিলাপ্য সিংহ পৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বরম্। 
সাট্হাসা মহাঘোররাবযুক্ত! হৃতীষণী | 

মন্ত্র ক্রী ভীী। 

চণ্ডীর খ্যান 
বন্ধ.ককুনমাভাসাৎ পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্ । 
স্ক্রচ্চম্্রকলারত্মুকুটাৎ মুণ্ডষালিনীম্। 
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ত্রিনেত্রা রক্তবসনাৎ পীনোরততঘটন্তনীম্। 
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরদঞ্াতয়ৎ ক্রুমাৎ । 

দধতীং সংদ্মরেকিত্যমুত্তরারায়মানিতাষ্ || 

মন্্রহ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ । 
উমার খ্যান 

মবর্ণসদৃশীং গৌরীৎ তুজদ্বয়সমদ্থিতাম্। 
নীলারবিন্দং বামেন পাঁণিনা বিভ্রতীধ সদ] | 

সশুরুৎ চামরং ধত্বা! ভর্গস্যাজে চ দক্ষিণে। 

বিস্তশ্ত দক্ষিণৎ হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিন্তয়েৎ | 

বিনাপি মাতরং তাং হি রুদ্রাৎ ভক্ত চিন্তয়েং। 

ছবিভূজাং স্বর্গগৌরাঙ্গীৎ পদ্মচামরধারিণীম্। 
ব্যান্রচম্মন্থিতে পন্নে পল্মাসনগতাঁৎ সততীম্ ॥ 
মন্ত্রী উমায়ৈ লমঃ। 

জ্গল্াণ্থের খ্যান 

পীনাঙ্গং দ্বিভুজং রুষণ পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্। 
মহোরসৎ মহাবানুৎ পীতবস্ত্রৎ সুভাননম্ ॥ 

শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদড়ফিতম্। 

সর্বলক্ষণসংযুক্তৎ বনমালা বিভূষিতম্ ॥ 

দেবদানবগন্ধবরক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ | 

সেব্যমানং*সদা চারুকো টিস্র্যযসম প্রভম্ ॥ 
ধ্যায়েকারায়ণং দেবং চতুর্বগঁফল প্রদম্ ॥ 

মন্ত্র জগন্নাথদেবায় নমঃ | 

হরঢগারীর খ্যান 
চন্্রকোটিপ্রত্তীকাশং ব্রিনেত্ং চন্্রভূষণম্। 
'আঘিলিঙ্গং জটাভ্টররমৌলিবিরাঙ্জিতম্।॥ 



৩৮ ' বিশুদ্ধ আহ্িক-কৃতা 

নীলগ্রীবং মহাঁবাছৎ নাগহারাভিশোভিতম্ । 

ধরদাভয়হস্তঞ্চ হরিপঞ্চ পরস্পরম্ ॥ 
ঘবধানৎ নাগবলয়ং কেযুরাঙ্গদমুদ্রি কাঃ। 
ব্যাত্রচম্্পরীধানং রত্ইসিংহাসনদ্থি তম্1। 

মন্ত্র_:গ হরগৌর্যৈ নমঃ | 

শনির খ্যান 

সৌরাষ্টরৎ কাশ্যপং শূত্রৎ সুধ্যান্তং চতুরঙ্গুলম্। 

কৃষ্ণ কষ্তা্রৎ গু্রগতৎ সৌরিং চতুভু'্জম্ || 
তদ্বদ্বাণবরং শুলং ধমুহন্তিং সমাহবয়েৎ। 

যমাধিদৈবতৎ প্রজাপতি প্রত্যধিটদ বতম্ ॥। 

মন্ত্র-_-ও এ হী' শ্রী শনৈশ্চরায়। 

ইহচঢজ্দ্রর ধ্যান 

গীতবর্ণ, সহ্রাক্ষৎ বজ্ঞপল্পকরম্ বিভুম্। 
সর্ধালস্কারসংযুক্তৎ নোঁমীন্দ্রং দিকৃপতীস্বরম্ ॥ 
মন্ত্র _ইং ইন্দ্রায় নমঃ । 

যচ্মর খ্যান 

শু বৈবন্বতৎ মহাকায়ং দণ্ডপাশকরদ্বয়ম্। 

পিঙগোদ্ধ'কেশং ধ্যায়েচ্চ মহিযোপরি সংস্থিতম্। 
মন্ত্র--ও যমায় নমঃ | 

প্রণাম 

ও বমস্তুং পিতৃলোকানাৎ শান্ত! বৈ কর্দিণাং নূণাম্। 

ফলদঃ সর্ধভূতানাং যমোপি বরদে! ভব ॥ 
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শু ধর্মগ্লাজ নমস্তভ্যৎ নমন্তে যমুনাগ্রজ । 
ত্রাহি মাং কিহ্ববৈঃ সাপ্ধৎ সুষ্যপুক্র নমোহস্ত তে 4॥ 

ভীত্রীভুগীব্রাঙ্গ মন্থাপ্র ভুব্প শ্যান 

শীগৌরাঙক্ুমহৎ বন্দে রাধাক্কঝন্বরূপকম্। 

অস্তঃকুষ্ণং রহির্গে রং দ্বিভুজৎ করুণাময়ম্ ।' 
তপ্তকাঁঞ্চনপুগ্তাভৎ রক্তবন্ত্রং জুনাসিকম্ ॥। 

মন্ত্র ক্লীং চৈতন্যমহাঁপ্রভবে নমঃ । 

ন্িভ্যীনলন্দ মহাও্রভ্ভব্প খাল 

বিছাদ্দামমদ্বাভিমর্দনরু চিৎ বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলম্ | 
প্রেমোদ্ঘূণিতলোচনাঞ্চললসৎ্ শ্মেরাভিরম্যাননম্ । 
নানাভূষণভূবিতৎ স্থমধুরৎ বিভ্রদ্ঘনাভাম্বরম্ | 
নিত্যানন্দবরৎ ভঙ্জামি সততৎ সর্বপ্রিয়, পঞিতম্ | 



ুদ্রাপ্রকরণ 
আব্বাহনীমুদ্রা- 
ছুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া চিৎ করিয়া ধরিয়। 

অনামিকার মূলপর্কে অঙ্ুষ্ঠদ্য় স্থাপন করিলে 
আবাহনীমুদ্র। হয় । 

স্থাপনীম্ুদ্রা_ 
ধ্ররূপ হস্তদ্বয়কে অধোমুখ করিলে স্থাপনীমুদ্র। হয়। 

সঙ্লিখাপনীম্মুদ্রা_ 
হস্তঘয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া এবং একত্র যোগ নু 

করিয়া! অঙ্ুষদ্ধয় উন্নত রাখিলেই সন্নিধাপনীমুদ্র ছি 
হয়। টি 

সংনিরোধনীমুদ্রী_ 
অন্ুষ্ঠত্বয়কে এ্ররূপ মধ্যে রাখিয়! হস্তছয় 

ুষ্টিব্ধ করিলে সংনিরোধনীমুদ্রা হয়। 

সম্মুখীকরণীম্বু্রী_ 

এরূপ মুষ্টিবদ্ধ হন্তদ্বয়কে চিৎ করিলেই 
সন্কুখীকরণীমুদ্রা হয় । 

সকলীকরণমুদ্র। দেবতার অঙ্গে বড়ঙ্গন্তাস ভেল্গন্তাস) করাকে 

সকলীকরণ মুদ্রা কহে। 
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মব্স্যাযুড্র- 

দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে বামহন্তের তলদেশ 
স্থাপন করিয়া অনুষ্ঠ্বয়কে নাঁড়িতে প্রাকিলে 
মতস্তুমুত] হয়। 

অন্কুশমু্রা- 

দক্ষিণহস্তের মধামাকে সরলভাবে রাখিয়। 
উচ্ছার মধাপর্কে তর্জনী সংযুক্ত করিয়া কিঞ্চিং 
কুঞ্চিত করিলে অন্কুশমুদ্র। হয় । 

অবগুষ্টনম্মদ্রা_ 
দক্ষিণ ও বামহন্ত মুষ্টিবপ্ধ করিয়া তর্জনী 

প্রসারণ পূর্বক অধোমুখে 

মুদ্রা হয়। 

0খনুমুদ্রাঁ 
বাম কনিষ্ঠায় দক্ষিণ অনামিকা, দক্ষিণ 

কনিষ্ঠায় বাম অনামিকা, বাম তর্জনীতে 
দক্ষিণ মধ্যমা এবং দক্ষিণ তর্ঞনীতে বাম- 
মধ্যম! সংযুক্ত করিলে ধেনুমুদ্রা হয়। 

ম্বমুত্রা- 
ঘ্বক্ষিণহস্তকে অধোদিকে প্রসারিত করিরা 

ধন্গিলে বরমুদ্রা হয় । 

প্রার্থনামুদ্র।- 
দুই হস্তের সমস্ত অস্ুলি প্রসারণ করিয়া 

এবং সম্মুখভাবে পরস্পর মিলিত করিয়া 
হৃদয়ের নিকট ধরিলে ( অর্থাৎ হৃদয়ের নিকট 
যোড়্হাত করিলে ) প্রার্থনামুদ্র! হয় । 
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আকর্নীম্বুদ্রী- 
দক্ষিণ ও বাম হন্তে অন্ধুশমুদ্র। রুরিয় 

মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে সরলভাবে 
রাখিলে এবং অন্যকে কনিষ্টা ও অনা- 
মিকার উপর স্থাপন করিলে আকর্ষণীমু 
হয়। 

কুম্মমুদ্রাঁ 
বামহস্তের তজ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা 

সংযুক্ত করিবে, দক্ষিণহস্তের তজ্জনীতে বাম 
অন্ুষ্ঠ সংযুক্ত করিবে, দক্ষিণ অন্নষ্ঠটি উন্নত 
রাখিবে, বামহন্তের মধ্যমা, অনামিকা ও 
কনিষ্ঠাকে দক্ষিণহস্তের ক্রোড়ে সংযুক্ত করিবে, 
দক্ষিণহকের মধ্যমা ও অনামিকাকে বামহস্তের 
পিতৃতীর্ঘে (অ্ুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যে ) অধো- 
মুখে যোগ করিবে এবং দক্ষিণ হস্তটি কৃর্ম- 
পুষ্টের স্যাঁয় করিলে কুর্মসুদ্রা হইবে । 

পরমীকরণমুত্রী- 
দুই হস্তের অুষ্ঠ পরস্পর আকৃড়াইয়া 

অপর অঙ্থুলিগুলিকে প্রসারিত করিলে পরমী- 

করণমুদ্র। ( মহামুদ্রা ) হুইবে। 

০ষানিযুদা!_ 
ছুই হুস্তের কনিষ্ঠাঙ্ছুলি পরস্পর আঁক- 

ডাইয় ছুই তঙ্জনীর ছ্বারা ছুই অনামিকাকে 
আকড়াইয়। ধন্িবে, ছুই অনামিকার অগ্র- 
ভাগে ছুই মধামা সম্মিলিত করিয়া প্রসারিত 
করতঃ এ মধ্যমান্বয়ের মূলপর্বে অনুষ্ঠয়ের 
অগ্রভাগ স্থাপন করিলে যোনিমুদ্র। হইবে। 



বিশুদ্ধ আহ্িক-কৃত্য ৩৩০ 

€ললিহামুদ্রী- 

ঘ্বক্ষিণ হৃম্তের তর্জনী মধ্যমা, ও অনা-. 
মিকাকে সমভাবে অধোমুখ করিয়া ” 
মিকার উপর বুদ্ধানুষ্ঠ রাখিয়া কনিষ্ঠাকে - 
করিলে লেলিহা মুদ্রা হইবে। 

সহহ্ারমুদ্রা_ 
বামহস্তকে অধোমুখ করিয়া তহুপরি দক্ষিণ- 

হস্তকে উর্ধ,মুখে রাখিয়া বামহস্তের অঙ্গুলি- 
গুলির মধ্যে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি গুলি প্রবেশ 
করাইয়া! একটি মোচড় দিয়! আবদ্ধ হস্তদঘয় 
ঘুরাইয়। লইলে সংহার মুদ্রা হইবে। 

নারাচস্ুুত্রী_ দক্ষিণ হস্তের অুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা তর্জনীর 
উদ্ধ,রেখ। স্পর্শ করিয়! প্রসারিত করিবে এবং অন্ত অঙ্গুলিগুলি আনত 
কারলে নারাচমুদ্র। হইবে । 

ভভ্,ম্ুদ্রা- দক্ষিণহস্তের অনামিকার অগ্রভাগে অঙুষ্ঠের অগ্রভাগ 
যোগ কৰিলে তত্বমুদ্রা হইবে। 

গালিনীমুভ্রা-_উভয়হন্তের কনিষ্ঠা ও অঙ্ুষ্ঠ পরম্পর সংযুক্ত 
করিয়। তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকাকে মিলিত করিয়া কিধিঃৎ কুধ্িত 

করিলে গালিনীমুদ্র। হইবে । 

গ্রাসম্ুদ্রী-_বাম্বহস্তকে চিৎ করিয়া সমন্ত অঙ্কুলিগুলিকে কিঝিৎি 

কুঞ্চিত করিলে গ্রাসমুদ্রা হইবে। 
পঞ্চ প্রাণাছু তিসুদ্রা--( ২৮০ পৃষ্টা, ৭ পঞ্্ক্তি দেখ )। 



পঞ্চম অধ্যায় 
শসিস্চিত ও গু পাপিস্সি 

উতর ভাট 

২৬০৩২ 

স্তব-কবচমালা 

শিবাউক । 

প্রভূমীশমনীশমশেষগুণং, গুণহীনমহীশ-গরল।ভরণম্। 
রর্ণনিঞ্জিতহঞ্জযদৈত্যপুরৎ, প্রণমামি শিবৎ শিবকল্পতরুম্ ॥ ১ 
গিরিরাজন্থৃতান্বিতবামতম্সং, তন্ু-নিন্দিতরাজিতকোটিবিধুম্। 

বিধিবিষুশিবস্ততপাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ২ 

শশলাঞ্িত-রজিতসন্মুকুট ৎ, কটিলদ্বিত-সন্দর-কৃত্তিপটম্। 
স্থরশৈবলিনীকুতপৃতজটৎ, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৩ 
নয়নত্রয়ভূিতচারুমুখং, মুখপদ্মপরাজিতকোটিবিধূম্। 

বিধুখগুবিমণ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৪ 
বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুৎ, গরলাশনমাজিবিষাণধরম্ । 
প্রষথাধিপসেবকরঞ্জনকৎ, প্রণমা মি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ € 

মকরধ্বজমত্তমতঙগহরৎ, করিচন্মঈগনাগবিবোধকরম্ । 
বরমার্গণশুলবিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৬ 

জগর্ৃস্ভবপাঁলননাশকরং, করুণৈবপুনক্ত্রয়বূপধরম্ | 
শ্রিরমানবসাধৃজ্রনৈকগতিৎ, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৭ 
অনাথং সুদীনং বিভে। বিশ্বনাথ, পুনজ ন্মদুঃখাৎ পরিভ্াহি শস্তে। ৷ 
ভজতো ইখিলছঃখসমূহহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৮ 

ইতি শ্রীশিবাষ্টকৎ সমাপ্ম্। 



বিশুদ্ধ আক্কিক-কৃত্য 

ন্িশ্বনাথাকউউক-০স্তাজ 
গঙ্গাতরজ্-রমণীয়-জটা-কলাপৎ, 

গৌরীনিরস্তর-বিভূষিত-বাষভাগম্ । 
নারায়ণ-প্রিয়মনজ-মদাপহারং, 

বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ১ 

বাচামগোচরমনেক-গুণশ্বরূপং, 
বাগীশবিষু-সুরসেবিত-পাপীঠম্। 

বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবস্তং, 

বারাণমীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥॥ ২ 

ভূতাধিপং ভূজগভূষণ-ভুষিতাজৎ, 

ব্যাপ্রাজিনাগ্বর-ধরৎ জটিলং ত্রিনেত্রম্। 
পাশাঞ্ুশাভয়-বর প্রদ-শুলপাণিং, 

বারাণসীপুর-পতিৎ ভজ বিশ্বনাথম্।। ৩ 

শীতাংশু-শোভিত-কিরীট-বিরাঁজমাঁনং 
ভালেক্ষণানল-বিশো বিত-পঞ্চবাণম্। 

নাগাধিপারচিত-ভাম্থর-কর্ণপুরধ 

বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ।| ৪ 

পঞ্চাননৎ হরিত-মত্ত-মতঙলজানাৎ 

নাগাস্তকৎ দন্ুজ-পুষঙ্গব-পন্নগানাম্। 

দ্বাবানলং মরণশোকজরাটবীনাৎ, 

বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৫ 

তেজোময়ৎ সগুণ-নিগুণমদ্বিতীয়- 
মানন্দ-কন্দমপরাজিতমপ্রযেয়ম্ । 

নাগাত্মকং সকলনিফলযাত্মুব্ধপৎ্ 

বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ || ৬ 

৩৩৫ 



৩৩ বিশুদ্ধ আহ্িক-কৃত্য 

আশা বিহায় পরিহৃত্য পরন্ত নিন্দাং 

পাপে রতিঞ্ ঝুনিবার্ধ্য মনঃ সমাধৌ। 
আধায় হৃতৎকমলমধ্যগতং পরেশং, 

বারাণসীপুর-পতিৎ ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৭ 

রাগাদিদোষরহিতৎ স্বজনানুরাগৎ 

বৈরাগ্যশাস্তি-নিলয়ং গিরিজাসহায়ম্। 

মাধুর্য্য-ধৈর্য-স্ুভগৎ গরলাভিরামৎ, 

বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৮ 
বারাণসীপুরপতেঃ স্তবনৎ শিবন্ত, 

ব্যাখ্যাতমষ্কমিদৎ পঠতে মনুষ্যঃ | 

বিগ্তাৎ শ্রিয়ৎ বিপুল-সৌখ্যমনস্তকী্ডিং, 

সংপ্রাপ্য দেহ-বিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯ 

বিশ্বনাথাষ্টকং পুণ্যৎ য পঠেচ্ছিবসন্লিধো, 

শিবলোকমবাপ্পোতি শিবেন লহ মোদূতে ॥ ১০ 

ইতি শ্রীব্যাসকৃতৎ বিশ্বনাথাষ্টকং সমাপুম্। 

চজ্দরশেখরাইউক 

চন্জ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্্রশেখর পাহি মাৎ 

চন্দ্রশেথর চন্দ্রশেখর চন্্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ১ 

রত্বসান্ুশরাসনং রজতা দ্রিশৃঙ্গনিকেতনৎ, 

শিঞিনীকৃতপরগেশ্বরমঘুজাসননায়রুম্। 
ন্িপ্রদগ্ধপুরত্রয়ং ব্রিদিবালয়ৈব্রভিবন্দিতৎ, 

চঞ্শেখরমাশ্রয়ে মম কিৎ করিষ্যতি বৈ বমঃ ॥৪২ 

পঞ্চপাদপপুষ্পগদ্ধপদাম্থুজ্য়শো ভিতং, 

ভাললোচনজাভপাবক্গ্ধমন্মথবিগ্রহম্। 



বিশুদ্ধ, আক্িক-কৃত্য ৩৩৭ 

ভম্মদিগ্ধকলেবরং ভবনাশনং ভব্ষব্যয়ং 

চজ্জমশেখরমাশয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ ॥ ৩ 

মত্তবারণমুখ্যচর্্ম কতোত্তরীয়মনোহরৎ, র 
পঙ্কজাসনপল্মলোচন-পুজিতাজ্বি-সরোরুহম্। 

দেবসিদ্ধুতরঙ্গসী করসিক্তশুভ্রজটাধরং, 

চন্দ্রশেখর চত্রশেখর রক্ষ মাম্।। ৪ 

যক্ষরাজসথৎ ভগাক্ষহরং ভূজঙ্গ বিভূষণং, 

শৈলরাজন্থতাপরিস্কৃতচারুবামকলেবরম্। 
ক্ষেড়িনীলগলৎ পরশ্বধধাবিণৎ মৃগধারিণৎ, 

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্রশেখর রক্ষ মাম্।। ৫ 

কুণ্ডলীকৃতকুগুলেশ্বরকুগ্ডলৎ বুষবাহনং, 
নারদাদিমুনী শ্বরস্ততিবৈভবৎ ভুবনেশ্বরম্। 

অন্ধকান্ধকমাশ্রিতামরপাদপৎ শমনাস্তকৎ, 

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্।। ৬ 
ভেষজৎ ভবরোগিণামথিলাপদাামপহারিণৎ 

দক্ষবজ্ঞবিনাশনং ত্রিগুণাত্মকং ক্রিবিলোচনম্। 
ভূক্তিমুক্তিফল প্রদৎ সকলাঘসজ্ঘনিবহ ণৎ 

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রখেখর রক্ষ মাম্।। ৭ 
ভক্তবৎসল-মৃর্চিতৎ নিধি-মক্ষয়ং হরিদম্বরম্। 

সর্বভূতপতিৎ পরাৎ্পরমপ্রমেয়মনূতমম্। 

সোমবারিদভূছতাশনসোমপানিলথাক্কতিং 

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্রশেখর রক্ষ মাম্।। ৮ 

বিশ্বস্ষ্টিবিধায়িনং পুনরেব পালনতৎপরৎ 

সংহরস্তমপি প্রপঞ্চমশেষলোকনিবা সিনম্। 
১১৬ 



বিশুদ্ধ আহ্িক-কত্য 

জ্রীড়য়স্তমহ্িশং গণনাথযুথখসমদ্বিতৎ 
চন্্রশেখর চক্ুশেখর চক্্রশেখর রক্ষ মাম্।। ৯ 

মৃত্যুভীতমৃকওুসুন্থকৃতস্তবৎ শিবসন্িধো 

যত্র কুত্র চ যঃ পঠেন্ন হি তন্ত মৃত্যুভয়ং ভবেৎ। 

পুর্ণমায়ুররো গিতা মখিলার্থসম্পদমাদরং 
চন্দরশেখর এব তস্য দদাতি মুক্তিমযত্রতঃ ॥ ১০ 

' ইতি শ্রীমার্কগেয়কৃত-শ্রীচন্দ্রশেখরাইঞচস্তোত্রৎ সমাপগুম্। 

শিন্ষষড়ক্ষকত্স্ভাত্ 

গুকারং বিন্দুসংযুক্তৎ নিত্যং ধ্যায়স্তি যোগিনঃ। 

কামদ্ধৎ মোক্ষদ্ঞ্চব গুকারায় নমো! নমঃ ॥ ১ 

নায়াতং নৈব সম্ভৃতৎ ক্ষয়ো যস্য ন বিগ্ভতে । 
নমস্তি দেবতাঃ সর্বে ন-কারায় নমো নমঃ ॥ ২ 

মহাদেব মহাত্মানং মহাযোগিনমীশ্বরম্। 

মহাপাপ-হুরৎ দেব ম-কারায় নমে। নমঃ ॥ ৩ 

শিবং শান্ত জগম্ন।থং লোকানুগ্রহকারকম্। 
শিবমেকং পরং ব্রহ্ম শি-কারায় নমে! নমঃ ॥ ৪ 

বাহনৎ বুষভো যস্ত বান্থকিঃ কঠভূষণম্। 
বামে শক্তিধরং দেব বা-কারায় নমো নমঃ || « 

যত্র যত্র স্থিতো দেব: জগদ্ব্যাপী মহেশ্বরঃ | 

জগতকর্ত। জগন্নাথ: য-কারায় নমো! নম: | ৬ 

' বড়ক্ষরমিত্বং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসম্সিধৌ । 

শিবলোকমবাপ্পোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৭ 

ইতি শ্রীরুদ্রামলে উমামহেশ্বর-সংবাদে শ্রিববড়ক্ষর- 
স্তোত্রধঙগীমাপ্তম্। 
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শিন্ব-সহিক্স5স্ভাত্ 
পুষ্পদস্ত উবাচ 

মহিম্নঃ পাবৎ তে পর-মবিহুষো যগ্যসদূশী 

স্তুতিব্রদ্ধাদীনামপি তদব্সঙ্গাস্ত, যি গিরঃ | 

অথাবাচ্যঃ সর্ধঃ স্বমতিপরিণামাবধি গুণন্ 

মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ ॥*১ 

অতীতঃ পন্থানৎ তব চ মহিমা বাজ্মনসয়ো- 

রতদ্ব্যাবুত্তয। ঘৎ চকিতমভিধতে শ্রুতিরপি । 

স কশ্ত স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কম্ত) বিষয়ঃ 

পদে ত্বর্ধাচীনে পততি ন মনঃ কস্ত ন বচঃ ॥ ২ 

মধুম্্ীতা বাঁচঃ পরম-মমৃতৎ নির্মিতবত- 

স্তব ব্রহ্মন্ কিৎ বাগপি স্থরগুরোর্ধিস্য়পদম্। 

মম ত্বেতাং বাণীৎ গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ 

পুণামীত্যর্থেহস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্বর্যবসিতা ॥ ৩ 

তবৈশ্বর্ধ্যং যত্তজ্জগছ্দয়-রক্ষা-প্রলয় ক 

্রয়ীবস্ত ব্যস্তৎ তিস্যযু গুণভিন্নাস্থ তন্ুযু। 

অভব্যানামন্মিন বরদ রমণীয়ামরমণীৎ 

বিহস্তং ব্যাক্রোণীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ ৪ 
কিমীহঃ.কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিতুবনৎ 

কিমাধারে! ধাতা হজতি কিমুপার্ধানমিতি চ। 
অতক্রযৈশ্বর্য্ে তবষ্যনবসরহুঃস্থো হতধিয়ঃ 

কুতর্কোহয়ং কাংশ্চিনুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥ ৫ 

অজন্মানো! সোকাঁঃ কিময়ববস্তোহপি জগতা- 

মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি । 



বিগুদ্ধ আহিক-কত্য 

অনীশো বা! কুর্য্যাস্ভুবনজননে কঃ পরিকরং 
যতে৷ মন্দাস্তাৎ প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে ॥ ৬- 

্রয়ী সাংখ্যৎ যোগৎ পশ্তপতিমতৎ বৈষ্ণবমিতি 
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদ্যদঃ পথামিতি চ। 

রুচীনাৎ বৈচিত্রাদৃদুকুটিলনানাঁপথজুষাৎ 

নৃণামেকো গম্যস্ত মসি পয়সামর্ণব ইব | * 

মহোক্ষঃ থটাঙ্গং পরশুরজিনং ভম্ম ফণিনঃ 

কপালঞ্চেতীয়ত্তব বরদ তক্ত্রোপকরণম্। 

স্থরাস্তাৎ তামৃদ্ধিং দ্ধতি চ ভবদ্ভ্র-প্রাণিহিতাং 

ন হি ম্বাত্মারামং বিষয়মৃগতুষ ভ্রময়।ত ॥ ৮ 

ফ্রুবং কশ্চিৎ সর্বং সকলমপরস্ত,ধরবম্দি 
পরো! প্রৌব্যাঁঝৌব্যে জগতি গদ্তি ব্যন্তবিষয়ে । 

সমস্তেহপ্যেতশ্মিন্ পুরমথন তৈর্বিন্মিত ইব 

স্তবন্ জিহেমি ত্বাৎ ন খলু নন ধৃষ্টা মুখরতা ॥ ৯ 

তবৈশ্বর্ধ্যং ঘত্বাদ্যছ্ূপরি বিরিঞ্চহিরিরধঃ 

পরিচ্ছেত্তুৎ যাতাবনল-মনলস্দ্ধবপুষঃ। 

ততে। ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণভ্যাৎ গিরিশ যৎ 

স্বয়ং তস্থে তাভ্যাৎ তব কিমনুবৃত্তিন লতি ॥ ১০ 

অযত্বাদাসাগ্য ব্রিভুবনষবৈরব্যতিক্রং 

ঘ্বশান্তে। যদ্বাহ্নভূতরণকওুপরবশান্। 
শিরঃপদ্ধশ্রেণীরচিতচরণান্তোরুহবলেঃ 

স্থিরায়ান্ত্তক্তেম্ত্রিপুরহর বিক্ফুর্জিতমিদম্ || ১১ 

অমুস্য ত্বৎংজেবাসমধিগতসারৎ ভূজবনৎ 

বলাৎ কৈলাসেহপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রমুয়তঃ | 
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অলভ্য। পাতালেইপালসচলিতান্ুষ্ঠশি বসি & 
প্রতিষ্ঠা ত্বষ্যাসীদ্প্রবমুপচিতো৷ মুহ্থতি খলঃ ॥ ১২ 

যদি সুত্রায়ে। ধরদ্ পরমোচ্চৈরপি সতী- 
মধশ্চন্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভূবনঃ। 

ন তচ্চিত্রং তন্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো- 

নঁকন্তা উন্নত্যৈ ভবতি শিরসম্তযাবনতিঃ || ১৩ 

অকাগু-ব্রহ্গাগু-ক্ষয়চকিত-দেবান্ছ্ররূপা- 

বিধেয়ন্যা নীদ্যস্ত্রিনয়ন-বিষৎ সংহ্ৃতবতঃ | 

সকল্াষঃ কে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো! 
বিকারোহপি শ্রাঘ্ো ভূবন্ভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ || ১৪ 

অসিদ্ধার্থ| নৈব কচিদ্পি সদেবাসুরনরে 

নিবর্তপ্তে নিত্যৎ জগতি জয়িনো যন্ত বিশিখাঃ | 

স পশ্যন্নীশ ত্বামিতরস্ুরসাধারণমভূৎ 

স্ররঃ ন্মর্তব্যাত্বা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥ ১৫ 

মহী পাদাঘাতাদ্ত্রজতি সহসা সংশয়পদ্ং 

পদং বিষ্ঞোভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ ণ-গ্রহগণম্ । 

মুহর্দেযা্দেীস্থ্যৎ যাত্যনিভৃতজট। তাড়িততটা 

অগপ্রক্ষায়ৈ তুৎ নটসি নম্থু বামৈব বিভূতা ॥॥ ১৬ 

বিয়দ্ব্যাগ্বী তারাগণগুণিত-ফেনোদগমরুচিঃ 

প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদুষ্টঃ শিরসি তে। 
জগদ্দীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কতমি- 

ত্যানেনৈবোনেয়ং ধৃতমহিমদিব্যৎ তব বপুই। ১৭ 

রথঃ ক্ষৌণী যস্ত। শতরৃতিরগেন্জো ধনুরথে 

রথাঙ্গে চন্্রার্কো রথচরণ-পাণিঃ শর ইতি । 
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দিধক্ষোস্তে কোহয়ৎ জিপুর-তৃণমাড়ম্বরবিধি- 

বিধেয়ে; ক্রীড়ন্ত্যো ন থলু পরতন্ত্রাঃ প্রভৃধিষঃ || ১৮ 

হরিস্তে সাহজ্ৎ কমলবলিমাধায় পদয়ো- 

ধ্যদেকোনে তন্মিন্ নিজমুদহ্রক্েত্র-ক মলম্। 

গতো ভজ্যন্রেকঃ পরিণতিমশৌ চক্রবপুষা 
্রয়াণাৎ রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগ্তি জগতাম্।। ১৯ 

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাম্ 
কক কর্ম প্রধ্বস্তৎ ফলতি পুরুষারাঁধনমূতে | 

অতন্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভূবৎ 

শ্রুতৌ অদ্ধাং বদ্ধ। দৃঢ়পরিকরঃ কর্খস্থ জনঃ || ২০ 

ক্রিয়াদক্ষো৷ দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তন্ভৃতা- 
মৃধীণামান্তিজ্যৎ শরণদ সদস্যাঃ স্রগণাঃ | 

ক্রতৃভ্রংশস্ত ততঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনো 
ফ্রবং করুঃ শ্রদন্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ || ২১ 

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং ুহিতরং 

গতৎ রোহিদুতাং রিরমন্গিযুমুষ /স্য বপুষা। 

ধন্গস্পাণের্যাতং দ্রিবমপি সপত্রাক্কৃতমমুং 

ত্রসস্তং তেইস্তাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধ-রভমঃ | ২২. 

স্বলাবণ্যাশংসা-ধুত-ধন্ুষমক্তায় তৃণবৎ 

পুত্র: প্ুস্ৎ দৃষ্বী পুরমথন পুষ্পাযুধমপি । 
বি স্ত্রেণং দেবী যমনিরতদেহাদ্ধঘটনা- 

দবৈতি ত্বামদ্ধ! বত বরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ ॥ ২৩ 

খশানেঘাত্রীড়াঃ স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা- 

শ্চিভাভম্মালেপঃ শ্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ। 
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অমঙ্ল্যৎ লীলং তব ভবতু নামৈবম থিলং 
তথাপি ম্মর্ভপাৎ বরদ্ধ পরমৎ মঙ্গলমসি ॥ ২৪ 

অনঃ প্রত্যক্ চিত্তে সবিধমধায়া সুষরুতঃ 

প্রহ্ৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোত্সজিতদৃশঃ | 

ধদালোক্যাহলাদৎ হৃদ ইব নিষজ্জ্যামৃতয়ে 
দধত্যস্তস্তত্বং কিমপি যমিনভ্তৎ কিল ভবান্ ॥। ২৫ 

ত্বমর্কভ্তং সোমস্বমসি পবনত্বৎ ছুতবহ- 

স্বমাপন্ত্ৎ ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ। 

পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণত! বিভ্রতি ।গরং 

ন বিদ্বস্তত্তত্বং বয়মিহু তু যত ত্বং ন ভবসি॥ ২৬ 

ব্রয়ীং তিশো বুভীস্ত্রিুবনমথে। ভ্রীনপি স্ুবা- 

নকারা দ্যৈর্বটণস্ত্রিভিরভিদধত্তীর্শবিকূতি । 

তুরীয়ৎ তে ধাম ধ্বনি ভরবরুদ্ধানমণুভিঃ 

সমস্তৎ ব্য্তং ত্বাৎ শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্ ॥॥ ২৭ 

ভবঃ সর্বে! রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহ মহাং- 

স্তথা ভীমেশানাবিতিঃযদভিধানাষ্টক মিদম্। 
অমুক্সিন্ প্রতোকং প্রবিচরতি দেব শ্ুতিরপি 

প্রিয়ায়াস্মৈ ধায়ে প্রবিহিতনমস্যোহশ্মি ভবতে | ২৮ 

নমে। নেদিষায় শ্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো 

নমঃ ক্ষোদ্দিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ 
নমে। বধিষ্ঠায় ভ্রিনক্ষন যবিষ্ঠায় চ নমঃ 

নমঃ সর্বশ্রৈ তে তদ্দিদমিতি সর্বায় চ নমঃ ॥ ২৯ 
বছলরজসে বিশ্বোৎপতেো ভবায় নমে! নমঃ 

প্রবলতমসে ততৎ্সংহারে হায় নমো নষঃ। 
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জনস্থখরূতে সত্বোদ্রিক্কৌ মূড়ায় নমে! নমঃ 

প্রমহপি পদে নিক্ত্িগুণ্যে শিবায় নমো! নমঃ ॥ ৩৯ 

কুশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্ঠাং ক চেঘ্বং 
কুচ তব গুণসীমোল্লজ্যিনী শঙ্বদৃদ্ধিঃ | 

ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্ * 
বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারস্ ॥ ৩১ 

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জ্পং সিন্ধুপাত্রং 

স্থবতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুবর্কা । 

লিখতি যদি গৃহীত্ব! শারদ] সর্বকালং 
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাঁতি |॥ ৩২ 

অন্ুরন্থুরমুনীনতদ্ৈর্চিতস্তেন্দুমৌলে- 

গ্ররথিতগুণমহিক্বো নিগুণস্তেশ্বরস্ত | 

সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদস্তাভিধানো 

রুচিরমলঘুবুত্তেঃ স্তোএমেতচ্চকার ॥ ৩৩ 

অহরহরনবস্তৎ ধুর্জটেঃ স্তোত্রমেতৎ 
পঠতি পরমভক্ত্য শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ যঃ | 

ম ভবতি শিবলোকে কুদ্রতুল্যন্তথাত্র 

প্রচুরতরধনাযুঃ পুত্রবান্ কীর্ডিমাংস্চ || ৩৪ 

মহেশামাপরেো দেবো মহিয়ো নাপরা স্তৃতিঃ। 

অঘোরান্নাপরো মস্ত্রো নাস্তি তত্বং গুরোঃ পরম ॥ ৩৫ 

দীক্ষা দানং তপস্তীর্ঘং জ্ঞানং যোগাদ্িকাঃ ক্রিয়াঃ। 

মহিয়ঃস্তবপাঠদ্য কলাৎ নাহস্তি যোড়শীম্ ॥ ৩৬ 

কুম্থমদ্দশননামা সর্বগন্ধর্বরা জঃ | 

শিশুশশধরমৌলের্দেবধেবস্য দালঃ। 
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স গুরুনিজমহিয়ে! ভরষ্ট এবাস্য রোষাৎ 

স্তবনমিদমকাবীদ্দিব্যলিব্যৎ মহিয়্ঃ | ৩৭ 

সুরনরমুনিপুজ্যৎ স্বর্গমোক্ষেকহেতুং 
পঠতি যদি মন্ুষ্যঃ প্রাঞুলিনপন্াচেতাঃ | 

ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈ: .য়মানঃ 

স্তবনমিদম মোঘং পুষ্প্দস্তপ্রণীতম্ ॥ ৩৮ 

শীপুষ্পদস্তমুখপঞ্চজনির্গতেন 

স্তোত্রেণ কিহিষহরেণ হরপ্রিয়েণ। 
কণস্থিতেন পঠিতেন সমাহিতেন, 

সু্মীণিতে। ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ ॥ ৩৯ 

ইত্যোষ। বাজ্ময়ী পূজ। শ্রীম্চ্ছহ্করপাদয়োঃ 
অর্পিতা তেন দেবেশ: প্রীযতাৎ চ সদাশিবঃ | ৪৯ 

ইতি শ্রীপুষ্পদস্ত প্রণীত শিবমহিম়ঃ স্তোত্রৎ সমাপ্তম্। 

বটুক০ভ্-ব্রব্য ০ভ্তাত্র 

কৈলাসশিখরাসীনৎ দেবদেবং জগদ্গুকুম্ । 
শঙ্করৎ পরিপপ্রচ্ছ পার্বতীপরমে শ্বরম্ ॥ ১ 

শ্ীপার্ব ভ্যুবাচ। | 

ভগবন্ সর্কধন্দরজ্ঞ সর্ধবশান্ত্রাগমাদিযু । 

আপহ্দ্ধারণং মগ্রৎ সর্বসিদ্ধিপ্রদৎ নৃণাম্ ॥ ২ 

সর্বেষাঞ্চেব ভূতানাৎ হিতার্থং বাঞ্চিতং ময়! । 

বিশেষতত্ত রাজ্ঞাঁৎ বৈ শাস্তি-পুষ্টি-প্রসাধকম্ ॥ ৩ 
অন্সন্তাস-করন্যাস-বীজন্যাঁস-সমস্থিতম্ । 

বজ.মহ'লি দেবেশ মম হ্র্য-বিবদ্ধনম্ | ৪ 
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শীভগবানুবাচ 

শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপছ্দ্ধারছেতুকম্। 
সর্বূঃখ-গ্রশমনৎ সর্বশক্রনিবহণিম্॥ ৫ 
অপন্মারাদিরোগাঁণাঁৎ জরাদীনাৎ বিশেষত: | 

নাশনৎ স্থৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমৎ পরিয়ে ॥ ৬ 

গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং স্থখবর্ধনম্। 

ন্নেহাদ বক্ষ্যামি তে যন্ত্ং সর্বসারমিমং পরিয়ে ॥ « 

সর্বকামার্ঘদং মন্ত্রং রাজাযভোগপ্রদং নৃণাম্। 

আপছুদ্ধারণৎ মন্ত্রৎ বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ ॥ ৮ 

প্রণবৎ পুর্ববমুচার্্য দেবী-প্রণবমুদ্ধবেত। 

বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপছুদ্ধারণায় চ ॥ ৯ 

কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ। 
দেবীপ্রণবমুদ্ধত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্র্রিয়ে ॥॥ ১০ 

মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ভ্রেলোক্স্তাপি ছল ভম্। 
অপ্রকাশ্তমিমৎ মন্ত্রৎ সর্ব্বশক্তিসমন্থিতম্।1 ১১ 

স্মরণাঁদেব মন্তন্ত ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ | 
বিদ্রবস্তি ভয়ার্ত। বৈ কালকদ্রাদিব প্রজাঃ || ১২ 

পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্বাপি পুজয়েদ্ বাপি পৃস্তকম্। 

নাগ্সিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজভয়ং তথা ॥ ১৩ 
ন চ মারীভয়ং তত্ত সর্বত্র স্থখবান্ ভবেৎ। 

আমুরারোগ্যনৈশ্বরধ্যং পু্রপে জাদিসম্পদঃ । 
ভবস্তি সততৎ তন্ত পুস্তকস্যাপি পুজনাৎ ॥॥ ১৪ 

শীপার্বত্যুবাচ 
য এষ ভৈরবে নাম আপছুদ্বারকে1 মতঃ | 

্বয়া চ কথিতো| দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ ॥ ১৫ 
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তদ্য নামসহত্রাণি অযুতান্তর্ধ,দানি চ। 

সারমুদ্ধ ত্য তেষাং বৈ নামাষ্টকশতকৎ বদ ॥ ১৬ 

শ্রীতগবান্থবাঁচ 
বস্তু সংকীর্তয়েদেতৎ সর্বহ্ষ্টনিবর্থণম্। 

সর্বান্ কামানবাপ্রোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ॥ ১৭ 
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ | 

আপছুদ্বারকস্যোহ নামাইশতমুত্তমম্ || ১৮ 
সর্বপাপহরৎ পুণ্যং সর্ধাপদ্বিনিবারকম্। 

সর্বকা মার্থদৎং দেবি সাধকানাং স্থখাবহম্ ॥ ১৯ 

দেহাজন্যাসনধৈঃব পুর্ব্ৎ কুর্যযাৎ সমাহিতঃ 1 

তৈরবৎ মুদ্ধি, বিন্তস্য ললাটে তীমদর্শনম্ ॥। ২* 
অক্ষোভূ তাশ্রয়ং স্স্য বদনে তীক্ষুদর্শনম্। 

ক্েত্রজ্ঞৎ কর্ণয়োম'ধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি হ্যাসেৎ॥॥ ২১ 
ক্ষেত্রাখ্যৎ নাঁভিদেশে তু কট্যাৎ সর্বঘনাশনম্ । 
ত্রিনেত্রচূর্বোবিস্ঠস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম্ । 

পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্বাঙ্গে বট কং স্তসেৎ ॥ ২২ 
এবং হ্যাসবিধিৎ কৃত্বা তদনস্তরমুত্তমম্ । 

নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোহমু্টবুদাহবতম্ ॥ ২৩ 
বৃহদারণ্যকো! নাম খষিশ্চ পরিকীর্তিতঃ। 

দেবতা কথিত! চেহ সির টুকটভরব ॥ 

সর্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকর্তিতঃ ॥ ২৪ 
ভৈরবে ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ। 
কষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ত: ক্ষেত্রিয়ো বিরাট ॥ ২৫ 
শ্শানবালী মাংসাশী খর্পরাশী মথাস্তরুৎ। 

রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ || ২৬ 
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করাল: কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতন্থুঃ কবিঃ | 

্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তর্থ। পিঙ্গললোচনঃ ॥ ২৭ 
শুলপাণিঃ খড়গপাণিঃ কঙ্কালী ধুত্রলোচনঃ | 

অভীরুর্ভেরবো ভীষো ভূতপো যোগিনীপতিঃ ॥ ২৮ 

ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্। 
নাগহারো নাগকেশো! ব্যোমকেশ: কপালভূৎ ॥ ২৯ 
কাল: কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ | 
ত্রিলোচনে। জলক্লেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ॥ ৩০ 

ত্রিবৃজ্তনয়নে ডিস্তঃ শাস্তঃ শাস্তজনপ্রিয়ঃ | 

বটুকে বটুকেশশ্চ খটাঙ্গবরধারকঃ 11 ৩১ 
তৃতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ । 

ধূর্তো দিগম্রঃ শৌরির্রিণ: পাওুলোচনঃ ॥ ৩২ 
প্রশাস্তঃ শাস্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্কর-প্রিয়বল্লভঃ | 

অষ্টমর্ত্িনিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুম্তমোময়: ॥ ৩৩ 
অষ্টাধারং কলাধারঃ সর্পযুক শশিশেখরঃ | 

ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতিভূধিরাত্মকঃ || ৩৪ 
কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্। 

জসভ্ভণে! মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণভ্তথা ॥ ৩৫ 

শুদ্বনীলাগরনপ্রখ্যদেহো মুণ্ডবিভূষিত:। 

বলিভূক্ বলিভৃতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ || ৩৬ 

সর্ধাপত্তারকো ছুর্গো হষ্ভূত-নিষেবিতঃ | 
কালী কলানিপিঃ কাস্তঃ কামিনীবশরুদ্বশী । 

সর্বসিদ্ধিপ্রদো বৈস্যঃ প্রভবিষুঃ প্রভাববান্ ॥ ৩৭ 
অষ্টোততরশতৎ নাম ভৈরবল্য মহাজ্বনঃ | 

ময়] তে কথিতং দেবি রহস্যৎ সর্বকামদম্ ॥॥ ৩৮ 



বিশুদ্ধ আন্িক-কত্য ৩৪৯ 

ধ ইদৎ পঠতি ভ্যোত্রং নামাইশতমুত্তমম্। 
ন তস্য ঘুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা || ৩৯ 
ন শক্রভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্পোতি মানবঃ কচিৎ। 
পাতকানাং ভয়ং মৈব পঠেৎ স্তোত্রমনগ্তধীঃ ॥ ৪০ 

মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্িকদ্ভয়ে। 
ওঁৎপাতিকে মহাঘোরে তথ হুঃশ্বপ্রজে ভয়ে | ৪১ 

বন্ধনে £ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিত; | 

সর্ব প্রশমনং যাস্তি ভয়াদ্ ভৈরবকীর্তনাৎ ॥ ৪২ 

একাদশসহমস্ পুরশ্চরণমিষ্যতে | 

ত্রিসন্ধ্যৎ যঃ পঠেদ্দেবি সম্তংসরমতক্দ্রিতঃ || ৪৩ 

স পিদ্ধিংপ্রাপু য়া দিষ্টাৎ ছুল ভামপি মানবঃ। 

ষ্মাসাদ্ ভূমিকামস্তর স্তোত্রং জপ্ত1ইখিলাং মহীম্ | ৪৪ 

রাজ। শত্রবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকৎ পুনঃ । 

রাত্রো বারত্রয়ঞ্চেব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্।॥ ৪৫ 
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ৷ রাজানৎ বশমানয়েৎ। 

ধনার্থ চ স্থতার্থ চ দ্রারার্থী যশ্চ মানবঃ ॥| ৪৬ 

পঠেদ্ বারত্রয়ং যব বাঁরমেকৎ তথা নিশি । 

ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্র-্মান্নাত্র সংশয়; ॥ ৪৭ 

ভীতো৷ ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং স সংশয়; | 

যান্ যান্সমীহতে কামাংস্তাংস্তান্ প্রাপ্ধোতি নিত্যশঃ ॥ ৮৪. 

অপ্রকাহমিদং গুহং ন দেয়ং যদ্য কস্যচিৎ। 
ন্থকুলীনায় শাস্তায় খজবে চানস্ুয়বে ॥ ৪৯ 

অথবা প্রিয়শিষ্যায় পুত্রায় হৃহদে ভৃশম্। 
দবস্তাৎ স্তোত্রমিদৎ পুণ্যং সর্বধকামফলপ্রদম্। 

ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্রঃ ॥ ৫০ 



বিশুদ্ধ আহ্িক-কৃত্য 

শুদ্ধস্ষটিকশঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চসম্। 
অষ্টবানৎ ত্রিনয়নং চতুর্বাহুং দ্বিবাহুকম্ ॥ ৫১ 

ভূঞ্ঙ্গমেখলৎ দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্। 
দিগম্বরং কুমারীশৎ বটুকাখ্যৎ মহাবলম্ ॥ ৫২ 

থটাাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলক্ৈব তথ! পুন: । 
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদৎ ভুজগং তথা ॥ ৫৩ 

নীলজীমৃতসঙ্কাশং নীলাঞ্জন-চয়প্রভম্। 

ঘট 1াকরালবদ নৎ নৃপুরালদ-সন্ভুলম্ ॥॥ ৫৪ 
আত্মবর্নমোপেত-সারমেয়-সমন্থিতম্ । 

ধ্যাত্বা জপেখ সুসংহষ্টঃ সর্ধান্ কামানবাপুয়াৎ ॥ ৫৫ 
এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্ । 

ভৈরবায় প্রহষ্টাভূৎ স্বয়ঞৈব মহেশ্বরী ॥ ৫৬ 

ইতি শ্রাবিশ্বমারোদ্ধারে আপছুদ্ধারকল্লে শ্রবটুকভৈরব- 
সবরাজঃ সমাপ্তঃ। 

ভীগচ্ণেশ-০ভ্ভাভ্রম্ 

শ্রীবিষুরুবাচ। 

ঈশ ত্বাৎ স্তোতৃমিচ্ছামি ত্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। 
নিরূপিতুমশক্তোহহৎ মনুরূপমনূহকমূ ।| 

প্রবরং সর্ধদেখানাৎ নিদ্ধানাং যোগিনাং গুকম্। 

সর্বস্বরূপৎ সর্বেশং জ্ঞানরাশিম্বরূপিণম্ ॥। 

অব্যক্তমক্ষরৎ নিত্যৎ সত্যমাত্মশ্বরূপিণম্। 

বাযুতুল্যাতিনিপিপ্তৎ চাক্ষতৎ সর্বসাক্ষিণম্ ॥ 
সংসাবার্ণবপারে চ মায়াপোতে সুহল্প ভম্। 

কর্ণধারন্বরূপঞ্চ ভক্তান্ুগ্রহকারকম্ ॥ 



বিশুদ্ধ আহিরক-রুতা ৩৫১ 

বরং বরেণ্যৎ বরদং বরদানামপীশ্বরম্ | 
সিদ্ধৎ সিদ্ধিন্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদ্ধৎ সিদ্ধিসাধনম্।। 

ধ্যানাতিরিক্তং ধ্যোয়ঞ্চ ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধার্মিকম্। 

ধর্মস্বরূপৎ ধর্মজ্ঞং ধর্ম্মাধর্্মফলপ্রদম্ । 

বীজং সংসারবৃক্ষাণামনুরধ তদাশ্রয়ম্। 

সত্রীপুংনপুংসকানাঞ্চ রপমেতদতীক্জ্রিয়ম্ ॥ 

সর্বাত্যমগ্রপৃজ্যঞ্চ সর্বপৃজ্যৎ গুণার্ণবম্ । 

স্বেচ্ছয়া সগুণং বহ্ধ নিগুণঞ্চাপি শ্বেচ্ছয়া | 

সমং প্রকৃতিরূপঞ্চ প্রাকৃতং প্রকতেঃ পরম্। 

ত্বাংস্তোতম্কমোহনস্তঃ সহআবদনেন চ ॥ 

ন ক্ষমঃ পঞ্চব্ত-শ্চ ন ক্ষমশ্ততুরাননহ | 

সরশ্বতী ন শক্তা চ ন শক্তোহহৎ তব স্ততৌ ॥ 
ন শক্তাশ্চ চতুর্বেদাঁঃ কে বা তে বেদবার্দিনঃ | 

ইত্যেবং স্তবনৎ কৃত! সুরেশ সুরদংসদি || 

সুরেশশ্চ সুরৈঃ সার্দৎ বিররাম রমাপতিঃ | 

ইদৎ বিঝুকৃতৎ স্তোত্রং গণেশস্ত চ যঃ পঠেৎ। 

সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্ন ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ। 

তদ্দিম্নং নিন্পৎ কুরুতে বিদ্বেশঃ সততং মুনে ॥ 

বদ্ধতে সর্ধকল্যাঁণং কল্যাণজনকঃ সদা । ' 

যাত্রাকালে পঠিত্বা তু যো যাতি ভাক্কিপূর্ব্বকম্ ৷ 
তস্য সর্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। 
তেন ছৃষ্টঞ্চ ছ:ম্বপ্রৎ ন্ুন্বপ্রমুপজায়তে ॥ 
কদাপি ন ভবেল্তস্য গ্রহপীড়া চ দারুণা । 
ভবেছিনাঁশ: শক্রণাঁং বন্ধনাঞ্চ বিবদ্ধনম্।। 

শঙ্বদৃবিস্সবিনাশশ্চ শঙ্বৎ সম্পদ্ধিবর্ধনম । 



৩৫২ বিশুদ্ধ আহ্িক-কৃত্য 

স্থির1 ভবেদগৃহে লক্ষ্মী: পুত্রপৌক্রবিবর্ধিনী । 

সর্ববর্যামিহ প্রাপা অস্থে বিষুূপদূৎ ভখেৎ। 

ফলঞ্চাপি চ তীর্থনাং যজ্ঞানাঁৎ যস্তবেদ্ ফ্রবম্ | 

মহুতাং সর্বদা নানাৎ শ্রীগণেশ প্রসাদতঃ ॥। 

ইতি শ্রীব্রক্গবৈবর্তপুরাণে গণেশখণ্ডে বিঞ্ুুকৃতং গণেশস্তোত্রৎ সমাুম্ ॥ 

উলী৩9ব্রলত হাজরে 

শু নমস্তভাৎ মহামন্ত্রধায়িনে শিবরূপিগে। 

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারহুঃথতারিণে ॥। 

অতিসৌম্যায় দিব্যাঁয় বীরায়াজ্ঞানহারিণে। 

নমন্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্তদায়িনে ॥ 

শিবতত্বপ্রবোধায় ব্রহ্গতত্বপ্রকাশিনে । 

নমন্তডে গুরবে তৃভ্যৎ সাধকাভয়দায়িনে ॥ 

অনাচারাচারভাব-বোধায় কামছেতবে। 

ভাবাভাববিনিমু-ক্ত-মুক্তিদাত্রে নমো! নমঃ ॥| 

নমোহস্ত শম্তবে তুভ্যং দিব্ভাবপ্রকাশিনে । 

ভ্ঞানাজ্ঞানম্বরূপায় বিভবায় নমো! নমঃ || 

শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে । 

কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে ॥ 

কুলপুজোপদেশায় কুলাচারস্বরূ পিণে। 

আরক্তনিজতচ্ছক্তি-সমভাগবিভূতয়ে | 
নমস্ত্েহস্ত মহেশায় নমস্তেহস্ত নমো। নম: || 

ইং স্তোত্রং পঠেস্লিত্যং লাধকো গুরুদিখ:। 
প্রাতরুখার় দেবেশি ততো বিস্তা প্রসীদতি ॥ 

ইতি কুজিকাতস্ত্রোক্তং প্রীগুরুত্তোত্রং লমাপ্তম্ ॥ 



বিশুদ্ধ আহিক-কু ত্য ৩৫৩ 

জ্রীগুরু-০ভ্ঞাত্ 
নমস্তে দেবদেবেশি নষস্তে হরপৃজিতে। 

্রহ্মবিদ্যাম্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যৎ নমো নমঃ || 
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্নশলা কয়] । 

যয়। চক্ষুরুনীলিতৎ তলৈয স্ত্রীগুরবে নমঃ ॥ 
ভববন্ধনপারসা তারিনী জননী পর।। 

জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্য তস্যৈ নিত্যাৎ নমে। নমঃ । 
ভ্ীনাথবামভাগন্থ। সদয়া সুরপুজিতা | 
সদ! বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যৎ নমো! নমঃ | 

সহআারে মহাপল্ে সদানন্দন্বরূপিণী। 
মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ | 

্হ্মবিষুন্বরূপা চ মহাক্ত্রন্বরূপিণী । 
ত্রিগুণাত্বন্বরূপ৷ চ তস্যৈ নিত্যৎ নমো নমঃ | 

ন্্রস্থ্য্যাগ্রিরপা চ মদাঘূর্ণিতলোচন]। 
্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গা তস্য নিত্যৎ নমো! নমঃ ॥ 

ব্রহ্মবিষুশিবত্বািজী বন্ুকিপ্রদায়িনী । 
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যৎ নমো নমঃ ॥ 

ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেত্দ ভক্কিসংযুতঃ ॥ 
স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ 

প্রাতঃকালে পঠেদ্যস্থ গুরুপুজা-পুরঃদরম্। 

স এব ধন্যো লোকেবু দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ ॥| 
ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্ে স্বী গুরোঃ স্তোত্রৎ সমাপ্তম্ ॥ 

ছুরগাস্ভব 
নমন্তে শরণ্যে শিবে সান্ুকম্পে, নমস্তে জগছ্ধাপিকে বিশ্বরপে । 

নষস্তে জগদন্দ্া-পাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ভ্রাহি হুর্গে ॥ ১ 
১৬. 



৩৫৪ বিশুদ্ধ আন্িক-রুত্য 

নমস্তে জগচ্চিন্ত্য মান-স্বরূপে, নমস্তে যহাবোগিনি জ্ঞানরূপে । 

নমন্তে সদানন্দরূপ-শ্বরূপে, নমজে জগতারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ ২ 

অলাথস্য দ্বীনস্য তুষ্টাতুরস্য, ক্ষুধার্ভপ্য ভীতস্য বদ্ধস্য জস্তোঃ। 

ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারবর্্রী, নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩ 
অরণ্য রণে দারুণে শক্রমধ্যে,-হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেছে । 

ত্বমেক৷ গতির্দেবি নিস্তারহেতু, ন'নন্ডে জগন্তারিণি ত্রাহি হুর্গে ॥ ৪ 

অপারে মহাতুস্তরেহত্যস্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জতাৎ দেহভাঁজাম্। 

ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা, নমন্তে জগক্তারিণি ত্রাহি ছর্গে ॥ ৫ 

নমশ্চগ্ডিকে চগ্ডদোর্দ গুলীলা-সমুতথগ্ডিতাখগুলাশেষভীতে । 

ত্বমেক! গতিধিক্ন-সন্দোহ-হন্ত্ী, নমন্তে জগতারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ ৬ 

স্বমেকাজি তারাধিতা সত্যবাদি,-হ্যমেয়াঞিতা ক্রোধনাক্রোধনিষ্ঠা । 

ইড়া পিঙ্গল। ত্বৎ সুযুম্ণা চ নাড়ী, নমস্তে জগতা রিণি ত্রাহি ছুর্গে || ৭ 
নমন্তে নমন্তভে শিবে ভীমনাদে, সরস্যত্যকুদ্ধত্যমোঘন্বপূপে । 

বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং, নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছর্গে ॥ ৮ 

শরণমলি নুরাণাৎ সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং 

মুনি-দম্ুজ-নরাণাৎ ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্ ॥ 
নৃপতিগৃহ-গতানাৎ ঘস্থ্যভির্বা বৃতানাৎ 

ত্বমসি শরণমেকা দেবি হুর্গে প্রনীদ ॥ ৯ 

ইদৎ স্তোত্র, ময় প্রোক্ত-মাপছুদ্ধার-হেতুকম্। তরিসন্ধ্য-মেকমন্ধ্যং 
বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহে। ভুবি হ্বর্গে রদাতলে ॥ ১৯ 

স্তবরাজমিমৎ দ্বেবি সঙ্ক্েপাৎ কথিতৎ ময়া। সমস্তং প্লোকমেকং বা 

পঠেদ্ যন্ত্র সমাহিতঃ ৷ স সর্বহুক্কতৎ ত্যন্তণ প্রাপ্রোতি পরমাং গতিষ্।॥ ৯১ 

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপছুদ্ধারকলে শ্রীহ্র্গাস্তবরাজঃ সমাপুঃ | 



বিশুদ্ধ আহ্হিক-কৃত্য ৩৫৫ 

ভবান্যইউক্ন্ভোজ 

নতাতে। ন মাত! ন বন্ধু নদাতা, ন পুত্রো! ন পুত্রী ন ভূত্যো ন ভর্ত|। 
ন জায় ন বিদ্তা ন বৃত্তিশ্মমৈব, গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ১ 

ভবান্ধাবপারে মহাছুঃখভারে, প্রপন্নঃ প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ | 

কুমাগঃ কুরজ্জ-প্রবন্ধ: সদাহৎ, গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেক! ভবানি ॥ ২ 

নজানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং, ন জানাশি তত্ত্রৎ ন চ স্তোত্র-যন্্রগ্। ৩ 

ন জানামি পৃজাৎ ন চ স্তাসযোগৎ, গতিজ্তং গতিত্তং ত্বমেক ভবানি ॥ 
ন জানামি পুণ্যৎ ন জানামি তীর্থং, ন জানামি মুক্তি লয়ং বা কদাচিৎ । 

ন জানামি তক্তিং ব্রতৎ বাপি মাত-গঁতিস্তৎ গতিস্্রৎ ত্বমেক। ভবানি ॥ ৪ 

কুকন্মমী কুসলী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ, কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ। 
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহৎ, গতিস্বং গতিস্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৫ 

প্রজেশং রমেশং মহেশ সুরেশং, দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ । 

ন জানামি চান্তং সদাহৎ শরণ্যে, গতিত্ত্রং গতিস্তৎ ত্বমেক। ভবানি ॥ ৬ 

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে, জলে চানলে পর্বতে শক্রমধ্যে | 

অরণ্যে শরণ্যে সদ! মাং প্রপাহি, গতিত্্ং গতিত্বং ত্বমেকা ভবা”ন ॥ ৭ 

অনাথে৷ দরিদ্রো জরারোগযুক্তো, মহাক্ষীণদ্দীনঃ সদ] জাড্যবক্ত ১। 
বিপত্তিৎ প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহৎ, গতিত্বং গতিস্ত,ৎ ত্বমেকা ভবানি ॥ ৮ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচাধ্যবিরচিতং শভবান্ষ্টকস্তোত্রৎ সমাপ্তম্ ॥ 

অল্পপুর্ণীচভ্ভাত্র 

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দ্যা-রত্বাকরী 

নির্ঘতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী । 

প্রলেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী 

ভিক্ষাৎ দেহি ক্ুপাঁববন্থনঝরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ 



বিশুদ্ধ আক্কিক-কুত্য 

নানারত্ববিচিজভূষণকরী হেমাম্বরাড়ন্বরী 

মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুভাস্তরী | 
কাশ্মী রাগুরুবাসিত! রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী 

ভিক্ষা দেহি কুপাবল্থনকরী ম।তান্পুর্পেশ্বরী ॥ ₹ 

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্মার্থনিষ্ঠাকরী 
চন্দ্রারকানলভাসমানলহরী ভ্রেলোক্যরক্ষাকরী ৷ 

সর্বৈশবর্যযসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী 
ভিক্ষা দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপুর্ণেখ রী ॥ ৩ 

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উম] শঙ্করী 

,কৌমারী নিগমার্থ-গোচরকরী ওস্কারবীজাক্ষরী | 

মোক্ষঘার-কপাটপাটনকরা কাশীপুরাধীশ্বরং 

ভিক্ষাৎ দেহি কুপাবলম্বনকরী মাতান্নপুর্ণেবরী ॥ ৪. 

দৃশ্তাদৃশ্তসমন্তবাহনকরী বঙ্ধাগভাণ্ডোদরী 
লীলানাট কস্ুত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপান্কুরী | 

হ্রিবিশ্বেশ-মনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী 

ভিন্ষাৎ দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ 

উ্র্বা সর্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতারপৃর্ণেশ্বরী 

বেণীনীলসমানকুস্তলহরী নিত্যান্নদ্ানেশ্বরী | 

সর্বানন্দকরী দৃশা৷ শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বী 

ভিক্ষাং দেহি ককপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬. 
আদীক্ষাস্তসমস্তবর্ণনকরী শস্তোস্ত্রিভাবাকরী 

কাশ্মীরান্বিজলেশ্বরী ত্রিলহর্ী নিত্যাঙ্কুরী শর্বরী | 
কামাকাজ্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী 

ভিক্ষাৎ দেহি ক্পাবলম্বনকরী মাতানর্ণে্বরী পু! * 



বিশুদ্ধ আহিক-কত্য শুষ্ণ 

দর্বা স্বর্ণ বিচিত্ররত্ব-রচিতা দক্ষে করে সংস্থিতা 
বামে শ্বাহপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী | 

তক্তাভীষ্টকরী দশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী 
ভিক্ষাং দেহি রুপাবলম্বনকরী মধতাক্সপুণেশ্িরী ॥ ৮ 

চন্ত্রার্কানলকোঁটিকোটিসদৃশী চন্দ্রতগুবিস্বাধয়ী 
চন্দ্রার্কাশ্সিসমানকুগ্ডলধরী চক্তাকবর্পেশ্থরী | 

মালাপুস্তকপাশকান্কশধরী ফাশীপুরাধীশ্বরী 
ভিক্ষাৎ দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ 

ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মা। কপাসাগরী 
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদ! শিবকরী বিশ্েশ্বরী শ্রীধরী । 

দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী 

ভিন্মাৎ দ্বেহি ক্কপাঁবলম্বনকরী মাতারপুর্ণেশ্বরী ॥ ১০ 

অন্নপুর্ণে সদ! পুর্ণে শঙ্কর-প্রাণবল্লভে । 
জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থৎ ভিক্ষাৎ দেহি চ পার্ধতি ॥ ১১ 

মাত। মে পার্বতী দেবী পিত]। দেবো মহেশ্বরঃ | 
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশে! ভুবনত্রয়ম্॥॥ ১২ 

ইতি ভপরমহৎ্সপরিক্রাজ কা চার্ধ্য-শ্রীমচ্ছক্করাচাধ্য-বিরচিতং 

অন্পপূর্ণাস্তোত্রৎ সমাপ্তম্ ॥ 

ব্বগলামুখী-০স্াজ 

চলৎকনককুগ্ডলোল্ল সিত-চাকগণ্ডস্থলীং 

লসৎকনকচম্পকছ্যতিমিদিন্দ্বিশ্বাননাম্ । 

গদাঁহত-বিপক্ষকাৎ কলিতলোলজিহবাঞ্চলাং 

স্মর!মি বগলামুববী ং বিমুখবাজ্মনঃস্তন্তিনীম্ ॥ ১ 



বিশুদ্ধ আহ্িক-কৃত্য 

পীযুষোদধি__মধ্যচারু-বিলসদ্রক্তোৎ্পলে মণ্ডপে 
যৎসিংহাসনমৌলিপাতিত-রিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীম্ । 
বর্পাভাং কর-পীড়িতাবিরসনাৎ ভ্রাম্যদ্গদাবিত্রমা- 
মিখং ধ্যায়তি যাস্তি তন্ত সহসা সম্ভোহথ সর্ববাপদঃ !॥ ২ 

দেবি ত্বচ্চরণাধুজার্চনকতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং 

ভক্ত্য। বামকরে নিধায় চ মনু মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্ | 

পীঠধ্যানপরোহ্থ কুষ্ভকবশাদ্ বীজং ন্মরেৎ পাধিবং 

তন্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ ॥ ৩. 

বাদী মুকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতিরৈৈশ্বানরঃ শীততি 

ক্রোধী শাম্যতি ছূর্জন: সুজনতি ক্ষিপ্রানথগঃ খঞ্জতি। 

গবর্বা খর্বতি সর্বববিচ্চ জড়তি ত্বনসত্িণা মন্ত্রিতঃ। 
শ্রীনিত্যে বগলামুখি প্রতিদিন কল্যাণি তুভ্যং নমঃ | ৪. 

মন্তস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিভ্রঞ্চ তে 

যন্ত্র, খাদি নিয়ন্ত্রণৎ ত্রিজগতাং জৈত্রস্ত চিত্রৎ ন তে। 

মাত; শ্রীবগলেতি নাম ললিতং বম্যাস্তি জস্তোমুথে 

তন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তন্তে। ভবেদ্বাদিনাম্ ॥ ৫ 

ুষ্টন্তস্তনমুগ্রবিত্মশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণম্ 
ভূভূদ্ভী-শমনং চলম্মুগদৃশাং চেতঃসমাকর্ষণম্। 

সৌভাগ্যৈকনিকেতনৎ মম দৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং 

মৃত্যোর্শারণমাবিরস্ত পুরতো মাতত্তদীয়ং বপুঃ ॥ ৬ 

মাতর্ভঞয় যে বিপক্ষবদ্দনৎ জিহবাৎ চলাং কীলয় 

ব্রাঙ্মীৎ মুদ্রয় নাশয়াশড ধিষণামুগ্রাং গতিং সত্য । 

শব্রংস্্ণ য় দেবি তীক্ষগদয়া গৌরাঙ্গি পীতান্বরে 
বিদ্বৌঘৎ বগলে হর প্রণমতাৎ কারুণ্যপুর্ণেক্ষণে ॥ ৭ 



বিশুদ্ধ আহফিক-কৃত্য ৩৫৯ 

মাতর্ভৈরবি ভগ্ত্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রষষে 

জ্নীবিস্কে সময়ে মছ্চেশি বগলে কামেশি রামে রমষে। 

মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্থীপ বর্ণপ্রদে 

দ্বাসোহহৎ শরণাগতঃ করুণম্ন! বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্॥ ৮ 

সংরস্ভে চৌরসঙ্ঞে প্রহরণসম্য়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে 
বিস্তাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতে। দিব্যকালে নিশায়াম্। 
বন্তে বা স্স্তনে ব! রিপুবধসময়ে নির্জনে বা! বনে বা' 

গচ্ছৎস্তষঠংস্ত্রিকালৎ যদি পঠতি শিবৎ প্রাপুয়াদাশ্ড ধীরঃ॥ ৯ 

নিত্যং স্তোত্রমিদৎ পবিভ্রমিহ যে দেব্যাঃ পঠত্যাদরাদ্ 
ধৃত্বা বন্তরমিদৎ তখৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে। 
রাজানোহপ্যরয়ে। মদান্ধকরিণঃ সর্পা মুগেন্দ্রাদিকা- 

স্তে বৈ যাস্তি বিমোহিতা৷ রিপুগণা লক্ষ্মী স্থিরাঃ সিপ্ধায়ঃ ॥ ১৯ 

ত্বং বিস্া পরম] ব্রিলোকজননী বিদবৌঘ-সংচ্ছেদিনী 

যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসন্মোহসন্দায়িনী । 

সুন্তোৎসারপরকারিণী পশুমনঃসন্মোহসন্দায়িনী 

জিহবা-কীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমস্ত্রো যথা ॥ ১১ 

বিগ্ভাৎ লক্ষ্মীং সর্ধসৌভাগ্যমায়ুঃ 

পুত্রৈঃ পৌভ্রৈঃ সর্ববসাম্রাজ্যসিদ্ধিস্। 
মানং ভোগে! বশুমারোগা-সৌখ্যৎ 
প্রাপ্ত তদ্বদভূতলেহস্মিন্ নরেণ ॥ ১২ 

ত্বৎ ক্কৃতৎ জপসম্গাহৎ গদি তং পরমেশ্বরি । ্ 

দুষ্টানাৎ নিগ্রহার্থায় ত্বং গৃহাণ নমোহস্ত তে ॥ ১৩ 

ব্রন্গান্ত্রমিতি বিখ্যাতং ততিযু লোক্ষু ছল ভম্ ॥ 
গুরুভক্তায় দাতবাৎ ন দেয়ং যস্ত কস্ঠচিৎ || ১৪ 



৩৬৬ বিশুদ্ধ আহ্মছিক-কৃত্য 

পীতান্বরাং ঘিতুঙগাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্ছলাম্। 
শিলামুদগরহস্তাঞ্চ স্মরেৎ তাং বগলা মুখীম্ ॥ ১৫ 

ইতি স্রীরুদ্রযামলে শ্রীবগলামৃখ্ী-স্তোত্রৎ সমাপ্তম্। 

জগছ্ধাত্রীস্তোত্র 

শ্ীশিব উবাচ। 

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে । 

ঞবে ঞ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্ি নমোহস্ত তে |॥ ১ 
শবাকারে শক্তিবূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে। 

শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত তে ।। ২ 

জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপুজিতে । 

জয় সর্ধগতে হুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তব তে ।। ও 

পরমাণুত্বরূপে চ দ্বাণুকাদিস্বরূপিণি। 

স্বলাতিস্থলরূপে চ জগ্ধাত্রি নমোহস্ত তে।॥| ৪ 

সুক্কাতিহুন্ঘরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি। 

ভাবাভাবস্বব্ূপে চ জগন্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥ ৫ 

কালাদিন্ূপে কালেশে কালাকালবিভেদদিনি। 

সর্ধস্বরূপে সর্বজ্ঞ জগদ্ধাত্রি নমোইস্ত তে | ৬ 

মহাবিক্বে মহোৎসাছে মহামায়ে বরপ্রদে। 

প্রপঞ্লারে সাধবীশে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত তে॥ ৭ 

অগম্যে জগতামাস্থে মাহেশ্বরি ব্রাগনে। 

অশেষরূপে রূপন্থে জগন্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥ ৮ 

ঘ্বিসপুকোটিমন্ত্রাণাৎ শক্তিরূপে সনাতনি। 
মর্ধশক্তিন্বরূপে চ জগদ্ধাত্তি নমোইস্ত ভে | ৯ 



বিশুদ্ধ আহিক-কৃত্য ৩৬১ 

তীর্থ-বজ্জতপোদান-যোগসারে অগন্ময়ি 
ত্বমেব সর্বং সর্বস্থে জগ্ধান্রি নমোহস্ত তে || ১৪ 

দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্ডে ছুখমোচনি। 
সর্ববাপত্তারিকে ছুর্গে জগন্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥ ১১ 

অগম্য-ধাম-ধামস্থ্ে মহাযোগীশ-পুরে | 

অমেয়ভাবকুটন্থে জগদ্ধাত্রি নমোইস্ত তে ॥ ১২ 

ইতি শ্রীজগন্ধাত্রীকল্পে শ্রীজগদ্ধাত্রীস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥ 

আভযাজ্তোজ 

গু শ্রীমান্তায়ৈ নমঃ | 

ব্রঙ্গোবাচ। 

ও শুণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আগ্ঠান্তোত্র ং মহাফলম্। 
যঃ পঠেৎ সততৎ ভক্ত্যা ন এব বিষুবল্লীভঃ ॥ ১ 

মৃত্যুব্যাধিভয়ং তন্ত নাস্তি কিঞিৎ কলৌ যুগে । 

অপুত্রো লভতে পুত্রং জরিপক্ষং শ্রবণধ যদ্দি || ২ 

ঘ্বৌ মাসৌ বন্ধনাম্ুক্তে! বিপ্রবন্ধ1ৎ শ্রুতৎ যদি। 
মৃতবৎসা জীববৎসা যগ্মাসং শ্রবণৎ যদি ॥ ৩ 

নৌকায়াং সক্কটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাপ্র,য়া। 

লিখিত্ব! শ্থাপয়েদ গেছে নামিচৌরভয়ং কচিৎ|18 
রাজন্থানে জয়ী, নিত্যৎ প্রসন্নাঃ সর্বদেবতাঃ। 

(৩ হীৎ) ব্রহ্মাণী ব্রন্ধলোকে চ বৈকুষ্ঠে সর্বমঙগলা ॥ ৫ 
ইন্দ্রাণী অমরাবত্যা-মন্বিক! বরুণালয়ে । 

যমালয়ে কালরূপ! কুবেরভবনে শুভ ॥ ৬ 

মহানন্বাপ্রিকোণে চ বায়ব্যাং হুগবাছিনী | 

নৈধত্যাৎ রক্তদত্ত। চ এশান্তাৎ শুলধারিণী ॥ ৭ 



বিশুদ্ধ আহ্িক-কৃত্য 

পাঁঞঙালে বৈষণবীরূপা! সিংহলে দেবমোহিনী । 

নুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াৎ ভদ্রকালিকা ॥ ৮ 

রামেশ্বরী সেতৃবন্ধে বিমলা পুরুযোত্তমে । 

বিরজ! ওডুদেশে চ কামাথ্যা নীলপর্ববতে ॥ ৯ 

কালিকা বঙ্গদেশে চ অধোধ্যায়াৎ মহেশ্বরী । 

বারাণস্তামন্নপুর্ণা গয়াধামে গয়েশ্বরী ॥ ৯০ 

্ কুরুক্ষেত্র ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা । 

দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াৎ মহেম্বরী ॥ ১১ 

ক্ষুধা ত্বং সর্ধভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্ত চ। 

নবমী কুষ্$পক্ষন্ত শুরুট্যৈকার্দশী পর1 ॥॥ ১২ 

দক্ষ দুহিতা দেবী দক্ষষজ্ঞবিনাশিনী | 

রামস্য জানকী ত্রাত্রী রাবণ-ধ্বংসকার্িরিণী || ১৩ 

চওমুণ্বধে দেবি রক্তবীজবিনাশিনী | 

নিশুস্তশুস্তমথনী মধূকৈটভ-ঘাতিনী ॥| ১৪ 

বিষুরত ক্িগ্রদা! হুর্গ! সুথদা মোক্ষদ! সদ।। 
ইমমাস্ভাম্তবং পুণ্যৎ ষঃ পঠেৎ লততৎ নরঃ || ১৫ 

সর্বগ্ররভয়ং ন স্যাৎ সর্বব্যাধিৰিনাশনম্। 
কোটিতীর৫থফলং তস্য ভবতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ 
জয় মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়! পাতু পৃষ্ঠতঃ | 

নারায়ণী শীর্বদেশে সর্ধাঙ্গে সিংহবাহিনী ॥ ১৭ 

* শিবদুতী উগ্রচগ্ড প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী | 

বিশালাক্ষী মহামায়৷ কৌমারী শঙ্ধিনী শিবা | ১৮ 
চক্রিণী অয়দাত্রী চ রমণী! রণশ্রিয়া । 

দুর্গ! জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকাঁলী মহোদরী | ১৯ 



বিশুদ্ধ আফ্িক-ক্কৃত্য 

নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী স্বথগ্রাদা। 

তয়ন্করী মহারৌস্রী মহাভয়-বিনাশিনী ॥ ২৪ 

ইতি প্রীব্রহ্মবামলে ব্রদ্ধনারদপংবাধে 
শ্ীপ্রীআস্ভান্তোত্রৎ সমাপ্তম্॥ 

সঙ্কটাত্তোত্র 

ও হীং শ্রীং সন্কটায়ৈ নমঃ । 

নারদ উবাচ। 

জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ট সর্বজ্ঞ সুখদায়ক। 

আথ্যানানি সুপুণ্যানি তানি ত্বত্প্রসাদতুঃ ॥ ১ 

ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি তব বাগমূতেন চ। ঃ 

বদস্ৈকং মহা প্রাজ্ঞ সঙ্কটাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ২ 

ইতি তত্ত বচঃ শ্রত্ব। জৈগীষব্যোহ্বরবীদ্ বচঃ। 
সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবধি-সম্তম | ৩ 

দ্বাগরে তু পুরাবৃত্তে ভর্টরাজ্যে। যুধিটির: 
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহরণ্যে নির্বেদং পরমং গতঃ ॥| ৪ 

তদানীস্ত ততঃ কাশীপুরায়ান্তো। মহামুনিঃ। 

মার্কগেয় ইতিখ্যাঙ্ডঃ সহশিষ্যৈ মহাতপাঃ ॥ ৫ 

তং দৃষ্ঠাহ সমুখায় গ্রণিপত্য নুপুজিতঃ। 

কিমর্থং ম্লানবদনমেতত তুৎ মাং নিবেদয় ॥ ৬ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 

সঙ্কটং মে মহত প্রাপ্তমেতাদৃগ বদনং তত:। 
এতক্লিবারণোপাযং কিঞিদ্ ব্রহি মহামতে | ৭ 



১৩৪ বিগুদ্ধ আহিচক-কুতা 

মার্কগডেয় উবাঁচ। 

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা । 

বীরেশ্বরোজরে ভাগে চন্দরেশস্য চ পূর্বতঃ। 
শৃণু নামাষ্টকং তন্তাঃ সর্বসিদ্ধিগ্রদৎ নৃণাম্ ॥ ৮ 

সঙ্কটা প্রথমৎ নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা । 

তৃতীয়ৎ কামদা প্রোক্তা চতুর্থৎ ছুংখহারিণী ॥ ৯ 
শর্ব্বাণী পঞ্চমং নাম যষ্ঠং কাত্যায়নী তথা । 
সপ্তুমং ভীমবদনা সর্বরোগহরাষ্রমম্ ॥ ১০ 
নামাইকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ)ৎ শ্রদ্ধয়ান্িতঃ। 

যঃ পঠেৎ পাঠয়েছ্াপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ ১১ 

ইত্য্ব তু দ্বিজশ্রেষ্ঃ শ্বয়ৎ বারাণলীৎ যযৌ | ১২ 
তত্র সংপুজ্য তাৎ দেবীং-বীরেশ্বর-সমস্থিতাম্। 
ভঁজৈশ্চ দশভিযুক্ষাৎ লোচনব্রিতয়াখিতাম্ ॥ ১৩ 
মালাকমণ্লুপেতাৎ বরাভয়গদাধরাম্। 

ত্রিশুল-চাপ-ডমরু-খড়গ-চর্শ-বিভূষিতাম্ ॥ ১৪ 

বরদাতয়হস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ | 

বরত্রয়ং গৃহীত্বা। তু ততো বিষুপুরং যযৌ ॥ ১৫ 

এতৎ স্তোত্রন্ত পঠনং পুত্রপৌত্রা দিবর্ধনম্ 
সঙ্কটনাশনঞৈব ত্রিযু লোকেষু বিশ্রুতম্। 
গোপনীয়ং প্রযত্বেন মহাবন্ধ্যা প্রস্থতিককৎ ॥ ১৬ 

ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসন্কটান্তোত্রং সমাপ্তম্। 

অপর্লাজিভাচভ্তান্র 
গু অপরাঁজিতায়ৈ নমঃ। অন্ত 'অপরাঁজিতামন্ত্রন্ত বেদবাস- 

খাবিরগঞ্পৃছন্দঃ অপরাজিতা দেবতা! প্র বীজৎ তরী শক্তি; সর্ক- 
কামার্থসিদ্ধার্থ, জগে বিনিয়োগঃ | 



বিশুদ্ধ আক্িক-কৃত্য ৩৬৫ 

ধ্যানম্-৬ নীলোৎপণদলগ্তাঘাৎ ভুজগাভরণোজ্জলাম্। বালেন্দু 
মৌলিনীৎ দেবীৎ নয়নত্রিতগ্নান্বিতাম্ || ১ শঙ্খচক্রধরাৎ দেবীং বরদাং 
তয়নাশিনীম্। পীনোভ্জন্তনাং শ্তামাৎ বরপন্ুস্থমালিনীম্॥ ২॥ (ইতি 
ধ্যাত পঠেৎ )--- 

মাকগ্ডেয় উবাচ। 

শৃণুধবৎ মুনয়ঃ সর্ব সর্ধকামার্থসিদ্ধিদাম্। 

অসাধ্যসাধিনীং দেবীং বৈষ্বীমপরাজিতাম্।। ৩ 

ও নমে! ভগবতে বান্দেবায়, নমোহস্ত,নস্তায় সহত্রশীর্যায় ক্গীরোদার্ণব- 
শারিনে শেষভোগপধ্যঙ্কায় গরুড়বাহনায় অজায় অজিতায় অমিতায় 

অপরাজিতায় পীতবাসসে, বাস্থদেব সন্কর্ষণ প্রদ্যয়।নিরুদ্ধ-হয়শিরো- 

মহাবরাহাচ্যুত-নৃসিংহ-বাঁমন ত্রিবিক্রম-রাম-রাম-শ্রীরা ম-মৎশ্য-কুম্ম-বর প্রদ 
নমোহস্ত তে শ্বাহা ॥ ৪ 

ও অন্থর-দৈত্য-দান ব-নাগ-গন্ধর্ধ-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচ-কুম্বাশু- 

সন্ধ-যোগিনী-ডাকিনী-্বন্দপুরোগান্ গ্রহ-নক্ষঅ্রদোষাংস্তানন্তাং্চ হন হন 

দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় চুর্ণয় চুর্ণয় 
শব্ধেন চক্রেণ বজ্বেণ খড়োন শূলেন গদয়া মুদলেন হদেন দামোদর 

ভন্ীকুর কুরু স্বাহা ॥ ৫ 

ও সহশ্রবাহে সহত্রপ্রহরণাঁযুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত অমিত 

অপরাজিত অপ্রতিহত সহম্রনেত্র জল জল প্রজল প্রজ্জল বিশ্বব্ূপ বিরূপ 
বছরপ মধুস্দন-মহাবরাহাচ্যুত- নৃসিংহ-মহাপুরুষ-পুরুষোত্তম-পন্মনাভ- 

নারারণ-বৈকু্বামন-গোবিন্ন-দামোদর-হৃধীকেশ-কেশব সর্বাস্থরোচ্ছেদন 
সর্বনাগপ্রমর্দন সর্বাধুধবিঘোক্ষণ মহেশ্বর সর্ধবভূত*বশক্কর সর্ববশক্রপ্রমর্দন 

সর্ধমন্ত্-প্রতগুন সর্বারিষ-গ্রমর্দীন সর্বজর-বিনাশন সর্ববন্ধ বিমোক্ষণ সর্বপাপ- 

প্রণাশন সর্বহুঃশ্বপ্রনাশন সর্কদেবধহেখর চিনি ডাকিনী 

বিধবধসন জনার্দান নমোহস্ত তে স্বাহি| ॥ ৬ ্ঃ 



৩৬৬ বিশুদ্ধ আহ্িক-কৃত্য 

শু য ইমামপরাজিতাঁং পরমবৈষবীৎ পঠতিসিদ্ধাং জপতিসিদ্ধাং ন্রতি 
'সিদ্ধাং মহাবিস্ভাৎ পঠতি জপতি স্মরতি শৃণোতি ধারয়তি কীর্য়তি বা 

খ্ৃহীত্বা৷ পথি গচ্ছতি তক্ঞা লিখিত গুছে স্থাপয়তি বা ন তন্তাগ্সিবায়ু- 
বর্ষোপলাশনের্ডয়ং ন গ্রহভয়ং ন চৌরভয়ং ন সর্পভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন 

| বর্ধভয়ং ন শ্বাপদভয়ং বা ভবেং || ৭ 

কচিদ্রাত্রদ্ধকার- স্্রীবাঞজকুলবিধোখগরল-বণীকরণ- বিদ্বেষণোচ্চাটন-বধ- 

বন্ধন-ভয়ং বা ভবেৎ। এতৈত্বস্রদা হৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপুজিতৈ; || ৮ 
ও নমস্তেং ন্তনঘে অভয়ে অজিতে অমিতে অপরে অপরাজিতে 

পঠতিসিদ্ধে জপতিসিদ্ধে ম্মর্তিসিদ্ধে মহাবিগ্থে একানংশে উমে পরবে 
অরান্ধতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদগে মানস্তোকে মরম্বতি রমণি রাঁমিণি 

ধরণি ধারিণি পনি তাপিনি সৌধামিনি অর্দিতি দিতি বিনতে গোঁরি 

গাঙ্ধারি শবরি কিরাতি মাঙ্গি কষে যশোদে সত্যবা্দিনি ত্রহ্মবাদিনি 

কালি কপালিনি ভীমনাদিনি করালনেত্রে বিকরালনেত্রে সদ্োপযাতনকরি 

| ভূত্ঙ্জলগতৎ পাতালগতৎস্থলগতমস্তরীক্ষগতৎ মাং রক্ষ রক্ষ সর্কভূতেভাঃ 
সর্ববোপদ্রবেভ্যো৷ মহাতৃতেভ্যঃ শ্বাহা || ৯ 

ও যস্যাঃ প্রণস্তে পুষ্পং গর্ভো বা পততে বদি । 

ভিয়ন্তে বালকা যন্তাঃ কাকবন্ধযা চ যা ভবে ॥ ১০ 

ভূর্জপত্রে ত্বিমাধ বিদ্যাৎ গন্ধচন্দনচর্চিতাং। 

বাহোৌ গলে বা যত্বেন লিখিত্ব! ধারয়েদ্ যদি । 
এটতৈর্দেষৈন লিপ্যেত স্থভগা পুত্রণী ভবে ॥॥ ১১ 

রণে রাজকুলে দাতে সংগ্রামে রিপুসন্কুলে। 
অগ্রিচৌরভয়ে ঘোরে নিত্যং তস্য জয়ো ভবেৎ ॥ ১২ 
শশ্্্চ বারফ়ত্যেষ! সমরে কাওধারিণী। 

গুলশুলাক্ষিরোগাণাং ক্ষিপ্রং নাশরতে ব্যথাম্। 

শিরোরোগজরাদীনাৎ নাশিনী সর্কদেহিনামু ॥ ১৩ 



বিশুদ্ধ আহ্িক-ক্কৃত্য শখ 

তদ্যথা--এঁকাহিক হ্যার্টিক-ত্র্যাহিক-চাতুর্থিক-মাসিক-দ্িমাসিক ত্রৈ- 
মাপিক-চাতুন্মাসিক- ঘাণ্মানিক- মৌহ্র্তিক- বাতিক- পৈত্তিক- সান্িপাঁতিক- 
প্লৈষ্মিকজর-সততজ্ঞর-বিষমজর-গ্রহনক্ষতরদোষান্ গ্রহা ংশ্চান্তান্ হর হর কালি 

শর শর গৌরি ধম ধম বিদ্যে আলে মালে তালে গন্ধে বন্ধে পচ পচ বিদ্যে 

মথ মথ বিদ্যে নাশয় পাপং হর হুঃপ্বপ্নং বিধবংসয় বিজ্ত্ং বিশ্ববিনাশিনি 

রজনি সন্ধ্যে ছুন্ুভিনাদে মর্দয় মর্দয় মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্জিণি 

চাপিনি শুলিনি অপমৃত্যুবিনাশিনি বিশ্বেশ্বরি দ্রাবিড়ি দ্রাবিড়ি 

কেশবদ্ধরিতে পশুপতিমহিতে ছুখহ্রস্তে ভীমমন্দিনি দমনি দাঁমিনি শবরি 
কিবাতি মাতঙ্গি গ হাৎ হী হ.ৎ হৈৎ হৌৎ হঃ ক্ষৌং গং তুরু তুর স্বাহা।॥ ১৪ 

ও যে মাং দ্বিষস্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তাম্ সর্বান হন হন দহ দহ 

পচ পচ মর্দীয় মর্দয় তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় উৎসাঘয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি 

ম'হেশ্বরি বারাহি নারিসিংহি কৌমারি বৈনায়কি বৈষ্ণবি ধন্জ্রি চান্ত্রি 
আগ্নেরি চণ্ডি চাষণ্ডি বারুণি বায়ব্যে রক্ষ রক্ষ শ্রচগ্ডবিদ্কে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি 

জয়ে বিজয়ে শাস্তি-সবস্তি-পুষ্টি-তুষ্টি-কীর্তি-বিবদ্ধিনি কামাঞ্ুশে কামদুঘে 
সর্বকামবরপ্রদে সর্ধ-ভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা ॥ ১৫ 

ও আকর্ষণি আবেশিনি জালাংশুমালিনি রমণি রামণি ধধ্ধণি ধারিণি 

তপনি তাপিনি মদোন্মাদিনি সংশোধিণি সংমোহিনি মহানীলে নীলপতাকে 
মহাগৌরি মহাশ্রয়ে মহাচান্জ্রি মহামযুরি মহাপ্রিয়ে মহামায়ে আদিত্য- 

মহারশ্সি জাহ্ুবি ষমঘণ্টে কিলি কিলি চিন্তামণি ' সুরভি স্ুরোৎপন্নে 
সর্বকাঘছুঘে ধথাভিলধিতং কার্ধ্যৎ তন্মে সিধ্যতু ন্বাু! ॥ ১৬ 

ও ু ঃ স্বাহা ও ভূঝ। স্বাহা ও স্বঃ স্বাহা ও ভূতুবঃ স্বঃ স্বাহা। শু যত 
এবাগতৎ পাপং তত্রৈব গ্রতিগচ্ছতু শ্বাহা। ও বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধ- 

সাধিনি শ্বাহা || ১৭ 
ইতি ্রীবিষুতধর্মো তরে তৃতীয়কণ্ডে হেলোক্য- 

বিজয্লাপরাজিতা-ত্তোঅং সমাপ্ত । 



বিশুদ্ধ আ্ক-কৃত্য 

স্রর্হ্যঘ্বাদশনাম-ভাত্র 

ও নমো ভগবতে শ্রীহর্যায়। 

প্রথমৎ ভাস্করং নাম দ্বিতীয়ঞ্চ দিবাঁকরম্। 

তৃতীয়ং তিমিরারিঞ্চ চতুর্থং লোকচক্ষুষম্॥ ১ 
প্রভাকরৎ পঞ্চমঞ্চ ষষ্ঠীঞ্চৰ বিভাবন্থুম্। 
মার্তপ্তৎ সপ্তমং নাম আদিত্যঞ্চ তথাষ্টমম্ || ২ 

নবমং রবিনামেতি দশমং হুর্যমের চ। 

অর্কমেকাদশং নাম দ্বাদশং তীক্ষতেজলম্ ॥ ৩ 

দ্বাদশৈতানি নামানি ত্রিসন্ধাৎ যঃ পঠেন্ররঃ | 
আন্ধ্যৎ কুষ্ঠ দারিদ্র্য, রোগণোক-বিনাশনম্ ॥ ৪ 
সর্ঘতীর্থকুতন্নানং সর্বলোকৈকবন্দনম্। 
প্রহাতে ব্রহ্গরূপঞ্জ মধ্যান্কে খিষ্ণরূপিণম্। 

সায়াহ্নে হররপঞ্চ হূর্ধাদেব নমোইস্ততে ॥ ৫ 

ইতি শ্রীশান্বপুরাণে শ্রীসূধ্য-দ্বাদশনাম-স্তোত্রং সমাপ্রুম | 

তীস্মর্ম্যভ্তবরাজ 
খশিষ্ঠ উবাচ--. 

স্তববস্তত্র ততঃ শান্বঃ কৃশে। ধমনিসস্ততঃ। 

রাঁজন্ নামসহশ্রেণ সহস্রাংগুং দিবাকরম্ ॥ ১ 

খি্কষানস্ত তং দৃষ্ব হয: কৃষণাত্মজং তদা। 

স্বপ্নে তু দর্শনং দত্বা পুর্বচন্যরবীৎ ॥ ২ 

শ্রীহধ্য উবাচ-_ 

শান্ব শন্ধ যহাবাহো! শণু জান্ববতীস্ৃত। 
অলং নাম সহত্রেণ পঠম্বেমং ত্তবং শুভম্ ॥ ৩ 



বিশুদ্ধ আহ্কিক-কৃত্য ৰ ৩৬৯ 

যানি নামানি গুগ্বানি পবিজ্রাণি শুভানি চ। 

তানি তে কীর্তরিষ্যামি শ্রত্বা বওসাবধাক্সয় || ৪ 

অস্য শ্রীনুর্্যস্তবরাজস্তোত্স্ত বশিষ্ঠখবিরমইপৃছন্দঃ ভীকুধ্যোদেবতা সর্বধ- 
পাপক্ষয়পূর্ব্বক-সর্ধরোগোপশমনার্থে বিনিয়োগঃ | 

(ও) রথস্থং চিন্তয়েদ্ভাঙুং দ্িতুক্ষং রক্তবাসসম্ । 

দাড়িস্বীপুষ্পসঙ্কা শং পল্মার্দিভিরলম্কৃতম্ || ৫ 

(৩) বিকর্তনে! বিবন্বাং্চ মার্তওে ভাম্বরো রবি; 

লোক প্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুগ্রহেশ্বরঃ || ৬ 

লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত। হর্ডা ভমিশ্রহ! ৷ 

তপনস্তাপন১শচব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ | ৭ 

গভভ্ভিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্বদেব-নমস্কৃতঃ ! 

একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম || ৮ 

শ্রীরারোগযকরশ্চৈব ধনবুদ্ধিশস্করঃ | 

স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্থ্িচু লোকেষু বিশ্রুতঃ || ৯ 
য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্েহস্তমনোদয়ে। 

স্তোতি মাং প্রণতো তৃত্বা সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে || ১০ 
কারিকং বাচিকঞ্চেব মানসং যচ্চ দুদতম্। 
একজপ্যেন তৎসর্ধবং প্রণশ্বাতি মমাগ্রতঃ ॥| ১১ 

এষ জপ্যশ্চ ছোমশ্চ লন্ধ্যোপাপনমেব চ। 

বলিমন্ত্রোহর্ঘযমন্ত্রশচ ধপমন্ত্র্ততৈব চ ॥ ১২ 

অন্পপ্রপানে স্নানে চ প্রণিপাতে গ্রদক্ষিণে। 

পুজিতোহয়ং মহামন্ত্র সর্বব্যাধিহরঃ শুভঃ ॥| ১৩ 

এবমুক্কা তু ভগবান্ ভাস্করো। জগধীম্বরঃ | 

আমন্ত্য কষ্তনয়ং তত্রেবাস্তরধীয়ত || ১৪ 

২৪ 



বিশুদ্ধ আহিক-কতা 

শার্ষোহপি স্তবরাজেন স্বত্ব সপ্তার্ববাহনম্ ॥ 
পৃতাত্মা নীরুজঃ শ্ীমান্ তন্মাপ্রোগাদ্বিদুক্তবান্।। ১৫ 

ইতি স্রীশান্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীহূরধ্যবক্ত.-বিনির্গীতঃ 
শ্রীনূর্যযস্তবরাঞ্ঃ সমাণ্ডঃ ॥ 

নব্গ্রহত্ত্ঞোজ্ 

ও জবাকুন্ষ-সঙ্কাশৎ কাশ্তাপেয়ৎ মহা্্যতিম্। 

ধবাস্তারিং সর্বপাপক্সং প্রণতোহম্মবি দিবাকরম্ ॥ ১ 

বিব্য-শঙ্খ-তুবারাভৎ ক্ষীার্ণব-সমুক্তবেম্। 

নমামি শশিনং ভক্ত্য। শস্ভোমুকুটভূষণম্ ॥ ২ 

ধরণীগর্ভ-সম্ভৃতৎ বিছ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভম্ । 

কুমারৎ শক্তিহ্যঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্ ।1 ৩ 

প্রিয়স্কু-কলিকা-শ্তামৎ রূপেণাপ্রতিষং বুধম্। 

সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ হুতম্ ॥ ৪ 

দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরু কনকসন্সিভম্। 

বন্দাভৃতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥ ৫ 

হিম-কুন্দ-মুণালাভং দৈত্যানাৎ পরমং গুরুম্। 

সর্বশান্তরপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬ 

লীলাগ্রনচয়প্রথ্যৎ রবিস্ুচ্ছৎ মহা গ্রহম্ ৷ 

ছায়ায়া গর্ভভ্ভূতৎ বন্দে ভক্ত্যা! শনৈশ্চরম্ ॥ ৭ 
অর্ধকায়ং মহাঘোরং চক্্রাদিত্যবিমর্দকম্। 

সিংহিকায়াঃ সুতৎ রৌদ্রং তং রাহুৎ প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮ 
পলাল-ধৃম-সন্কাশং তারাগ্রহ-বিমর্দকম্। 

বৌদ্রৎ কুপ্রাস্মকং ক্রুরং তং কেতুৎ প্রণমাম্যহম্।॥। ৯ 



বততদ্ধ জা কুকশ্ক্কত্য অব 

ব্যাসেনোক্তমিদৎ স্যোত্রং বঃ পঠেৎ প্রযতঃ উড়িঃ। 
দিব। বাঁ যদি বা রাত্রো। শান্তিস্কস্য ন সংশয়: || ১৯ 

ধর্ধ্যমতুলং তেযামারোগ্যৎ পু্িবর্ধনম্। 
নরনারী -প্রিয়ত্বঞ্চ ভবেদ্.হস্বপ্র-নাশনম ॥ ১১ 
তক্ষকোহগির্যমো বায়ু ধেঁ চান্তে গ্রহপীড়কাঃ ৷ 

তে সর্কে প্রশমং যাস্তি বাসে! ক্রতে ন সংশয়; ॥| ১২ 

ইতি ব্যাসবিরচিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাগুম্ । 

গাঙ্গোতভ্ঞাজ--€ শঙ্করাচারধ্যকত ) 

দেবি'স্ুরেশ্খরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভূবনতারিণি তরলতরঙ্গে | 

শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে, মম মতিরান্তা তব পদ কমলে ॥ ১ 

ভাগীরথি হুথদায়িনি মাত-স্তব জলমহিম! নিগমে খ্যাতঃ | 
নাহৎ জানে তব মহিমানং জাহি কৃপাঁময়ি মামজ্ঞানম্ ॥ ২ 
হরিপদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙে । 

দুরীকুরু মম ছুষ্কতিভারং কুরু কৃপয়৷ ভবসাগর-পারম্ ॥ ৩ 

তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদৎ খলু তেন গৃহীতম্ ॥ 

মাতগঙ্গে ত্বয়ি যো তক্ত:, কিল তং দ্র্টং ন যম: শক্ত: 11 ৪ 

পতিতোগ্জারিণি জাহ্বি গঙ্গে, খগ্ডিতগিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে । 

ভীম্মজননি খলু মুনিবরকন্যে, নরকনিবারিপি ত্রিভুবনধন্তে || ৫ 

কল্পলতামিব ফলদাঁং লোকে, প্রণমতি যস্ত।ৎ ন পততি শোকে । 
পারাবারধিহারিণি গঙ্গে, বৃধবনিতাকত-তরলাপাল্গে ॥ ৬ 

তব কৃপয়া চে মোতঃন্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঙপি ন জাতঃ। 
যমতর়বারিণি জাহৃবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোতুলে ॥ ৭ 

পরিলসদঙ্গে পুণা/তরঙ্গে, জয় জয় জাহবি করুণাপাঙ্গে । 
ইন্দ্রযুকুটমশিরাজিতচরণে, স্থখদে শুতছে সেবকশক়ণে ॥ ৮ 



৩৭৭ বিশুদ্ধ আহছ্িক-কত্া 

রোগং শোক তাঁপং পাপং, হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপম্ ॥ 

ত্রিড়বনসারে বন্ুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯ 

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুক্ধ ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে | 

তব তটনিকটে হস্ত নিবাসঃ, খলু বৈকুষ্ঠে তস্য হি বাসঃ || ১০ 

বরমিহ নীরে কমঠে! মীন:, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণ: | 
অথবা শ্বপচো গব্যতির্দীনঃ১ ন চ তব দুরে নৃপতিকুলীনঃ 1) ১১ 

তো! ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্তে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্তে। 

গঙ্গান্তবমিম মমলং নিত্যৎ, পঠতি নরো! যঃ স জয়তি সত্যম্ || ১২. 

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেষাং ভবতি সদা স্থথমুক্তিঃ | 

মধুরমনোমদপঙ্ঘাটিকাভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥| ১৩ 
গঙ্গাস্তোত্রমিদ্বং ভবসারং, বাঞ্চিতফলদং বিগলিতভারম্। 

শঙ্কর-সেবক-শঙ্কররচিতৎ, পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাগুম্।। ১৪ 
ইতি শ্রীমচ্ছস্করাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ । 

ব্বাল্সীকিক্রত-গঙ্গাউক-০স্তীভ্ 

ও নমো গঙ্গায়ে | 

মাতঃ শৈলন্ৃতাসপত্ত্ি বন্থধা-শুঙ্জারহারাবলি 
দবর্ীরোহ্ণবৈজয়স্তি ভবতীৎ ভাগীরঘীত প্রার্থয়ে। 

্বস্তীরে বসতত্তদন্থ পিবতশ্বদ্বীচিমুতপ্রেঙ্খত- 

সুনাম স্মরতস্ত দর্পিতদৃশঃ স্তান্মে প্রীরব্যয়ঃ || ১ 

স্বত্তীরে তরুকোটরাস্তরগতো| গঙ্গে বিহঙ্গো! বরং 
স্ব্নীরে নরকাস্তকারিশি বরং মতন্যোহথব! কচ্ছপঃ । 

নৈবান্তত্র মদদান্ধসিভুরঘটা সঙ্ঘট্রঘপ্টারণৎ- 
কারত্রস্তলমন্তবৈরিবনিতালবস্কতিভূপতিঃ ॥ ২ 



বিগুদ্ধ আক্কিক-রুত্য ৩৭৩ 

[ উক্ষা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোছপি ব1 বারণো বা- 
বারীণঃ স্তাৎ কুননষরণক্রেশছঃখা সহিষুঃ | 

ন ত্বন্তাত্র প্রবিরলরণতৎ্কক্কণ-কাণ মিশ্রং 

বারস্ত্রীভিশ্চমরমরুতা বীজিতো! ভূমিপালঃ ॥ ] 

কাকৈনিকুষিতং স্বভিঃ কবলিতৎ গোমায়ুতি-্িত' 
শ্োতোভিশ্চলিতৎ তটাম্ুলুলিতৎ বীচিভিরান্দোলিতম্। 

দিব্যন্্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজাঙ্নঃ কদ] 

দক্ষোহহৎ পরমেশ্বরি ব্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ।1 ৩ 

অভিনববিষবল্পী পাদপদ্মস্ত বিষে- 

মদদনমথনমৌলেন্দমালভীপুষ্পমাল। ৷ 

জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষমা 
ক্ষপিতকলিকলম্কা জাহুবী নঃ পুনাতু | ৪ 

যত্ৃত্ালতমালশালসরলব্যালো লবল্লীলতা- 

চ্ছনং সুর্ম্যকর প্রতাপরহিতৎ শঙেন্দ্ুকুন্দোজ্জলম্ । 

গন্ধর্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূতু,জস্তনাস্ফলিতং, 

স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্্মলম্ ॥ ৫ 

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যতম্ । 
ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥ ৬ 

পাপাপহারি ছুরিতারি তরঙ্গধারি 

দুরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি। 
বঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি 

গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥ ৭ 

বর্মিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ 

কুশঃ শুনীতনয়ে! ন হি দুরতরস্থঃ | 



৩৭৪ বিশুদ্ধ আহ্িক-কৃত্য 

অযুতশতবরনারীভিঃ পরিবৃতঃ 

করিবরকোটাশ্বরো নৈব হি নৃপতিঃ ॥ ৮ 

গঙ্গাষ্টকৎ পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে 

বাশ্ীকিনা বিরচিতৎ শুভদৎ মনুষ্যুঃ 

প্রক্ষাল্য সোহত্র কলিকল্মবপন্ষ মাণ্ড 

মোক্ষং কভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবান্ধৌ ॥ ৯ 

ইতি শ্রীবাল্মীকি-বিরচিতৎ গঙ্গাষ্টকং সম্পূর্ণম্। 

দশাবভার-০স্তাত্র 

প্রলয়-পয়োধিজলে, ধূতবানসি বেদম্। 

বিছিত-বহিত্র-চরিজ্র-মখেদম্ || 
কেশব ধৃত যীনশরীর,_-জয় জগদীশ হবে ॥ ১. 

ক্ষিতি-রতিবিপুলতরে, তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে । 
ধ্রণি-ধরণ-কিণচক্র-গরিষ্ঠে ॥ 

কেশব ধৃতকৃর্্শরীর,_-জয় জগদীশ হরে || ২ 

বসতি দশন শিখরে, ধরণী তব লগ্ন । 

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্া ॥। 
কেশব ধৃতশৃকররূপ, কয় জগর্দীশ হরে ।। ৩ 

তব কর-কমলবরে, নথ-মদু'তশৃঙ্গম্ ॥ 

দ্বলিত-হিরণ্যকশিপু-তনুভূ্গম্ 

| কেশব ধৃত-নরহরিরূপ,_-জয় জগদীশ হরে ॥ ৪. 

ছলয়সি বিক্রমণে, বলি-মনকুতবামন | 
প্দনখ-নীর-জনিত-জনপাবন ।! 

কেশব ধৃত-বামনরূপ,-জয় জগদীশ হরে ॥ € 



বিশুদ্ধ আহিক-কৃত্য ৩৭৩ 

ক্ষত্রির-রুধিরময়ে, জগদপগত-পাপম্। 

দ্পয়সি পনি শমিত ভবতাপম্ ॥ 

কেশব ধত-ভৃগুপতিরপ,__-জয় জগদীশ হরে || ৬ 
বিতর দিক্ষু রণে, দিকৃপতি কমনীয়মূ। 

দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়ম্ ॥ 
ট কেশব ধৃত-রামশরীর,_জয় জগদীশ হরে || ৭ 

বহুসি বপুষি বিশদে, বসনং জগদাতম্। 

হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্ ॥ 
কেশব ধৃত-হলধররূপ,--জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ 

নিন্দসি যজ্ঞতবিধে,রহহ শ্রুতিজাতম্। 

সদয়হৃদ্ঘয় দর্শিত-পশুঘাতম্ ॥ 

কেশব ধত-বুদ্ধশরীর,-- জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ 
শ্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে, কলয়সি করবাঁলম্। 

ধূমকেতুমিব কমপি করালম্। 
কেশব ধৃত কক্িশরীর,_-জয় জগদীশ হরে ॥ ১* 

শ্রীজয়দেবকবে-বিদ,-সুদিত-মুদারম্ । 

শৃণু সুখঘৎ শুভদং ভবসারম্ ॥ 
কেশব ধৃত দৃশবিধরূপ,_-জয় জগর্দীশ হরে ॥ ১১ 

বেদানুদ্ধরতে, জগন্তি বহতে, ভূগোল-মুদ্ধিভ্রতে, 
দৈত্যৎ দার, বলিং ছলয়তে, ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে। 

পৌলস্তাং জয়তে, হলং কলয়তে, কারণ্য-মতান্বতে, 
স্েচ্ছান্, মুচ্ছরতে, দশাকতিকতে কুষায় তৃভ্যং নমঃ ॥ ১২ 

ইতি শ্রীজয়দেব-বিরচিতৎ দশাবতার-স্তোত্রং লমাপ্তুম্। 



৩৭৬ বিশুদ্ধ আন্জিক-রুত্য 

উীকম্মগকর্ণামত-০ম্ভাক্ 

ছে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো, 

হে রুষ্ হে চপল হে করুণৈকসিদ্ধো ৷ 

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম, 

তা হা কদ। হু ভবিতাসি প্দং দূশোমে | ১ ॥ 
অংসালম্িত-বামকুগ্ডলভরং মন্দোরতজলতং, 

কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত-কোমলাধরপুটৎ সাচিগ্রসারেক্ষণম্। 
আলোলাঙ্গুলিপল্লইবমু'রলিকা মাপুরক স্তৎ মুদা, 

মূলে ক্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনম্ || ২ ॥ 
হে গোপালক হে কপাজলনিধে হে সিদ্ধুকন্তাপতে, 

হে কংসাস্তক হে গঞ্জেন্ত্র-করুণাবারীন হে মাধব। 

হে রামান্ুজ হে জগজয়গুরে। ছে পুগ্ডরীকাক্ষ মাং 

হে গোপীজননাথ পালম্ন পরং জানামি ন ত্বাৎ বিন। | ৩ 
কন্তরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষ-স্থলে কোন্ততৎ, 

নাসাগ্রে নবমৌক্তিকৎ করতলে বেণুং কৰে কঙ্কণম্। 
সর্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কে চ মুক্তাবলিং, 

গোঁপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো। বিজযনতে গোপাল-চূড়ামণি: ॥ ৪ ॥ 
লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিৎ মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্যয়ন্, 

শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মুগান্ বিবশয়ন্ গোবুন্দমানন্দয়ন্। 
গোপান্ সংত্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জস্তয়ন্, 

গঁকারার্থ-মুদীরয়ন বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥ ৫ ॥ 
সন্ধ্যাবনদন ভদ্রমস্ত ভবতে ভো! স্নান তুভ্যৎ নমো, 

ভে! দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধো নাতৎ ক্ষম: ক্ষম্যতাম্। 
ধত্র কাপি নিষিদ্ক যাদবকুলোত্তৎসন্ত কংসদ্ধিষঃ, 

স্মারং কমারমঘং হরামি তদলং মন্তে কিমন্তেন মে ॥ ৬ ॥ 

ইতি শ্রীবিবমঙ্গলবিরচিতৎ এর কৃষ্ণকর্ণীমৃত-স্তোত্রং সমাপম্ ॥ 



বিশুদ্ধ আহ্ছিক-কৃত্য ৩৭৭ 

জনীব্িস্নামাউকচ্জ্জীজ্ঞ 

অচ্য তং কেশবং বিধু্ং হরিং সত্য জনার্দানম্। 
হংসং নারায়ণঞ্েব এতম্নামাষ্টকৎ শুভম্ ॥ ১ 

ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্সিত্যৎ পাপৎ তশ্ ন বিস্ততে । 

শত্রেসৈম্তৎ ক্ষয়ৎ যাতি হুঃস্বপ্রঃ সুন্বপ্রো ভবেৎ ॥ ২ 
গঙ্গায়াৎ মরণঞ্চেব দৃঢ় ভক্তিশ্চ কেশবে। 
ব্রহ্মবিগ্ঠা-প্রবোধশ্চ তম্মান্লিত্যৎ পঠেম়রঃ ॥ ৩ 

ইতি জীব্রঙ্গপুরাণে শ্ীবিষ্ঞোনবামাষ্টকন্তোত্রৎ সমাগম্। 

ওীব্িক্৪০াড়শনামচঢস্ঞীজ 
ওষধে চিন্তয়েদ্ বিষুণৎ ভোজনে চ জনার্দনম্। 

শয়নে পন্মনা ভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥ ১ 
যুদ্ধে চক্রধরৎ দ্েবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্। 

নারায়ণং তম্ত্যাগে শ্রীধরৎ প্রিয়সঙ্গমে ॥ ২ 
;ন্বপ্রে স্মর গোবিন্বৎ সঙ্কটে মধু্থদনম্। 

কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্ ॥ ৩ 

জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্বতে রঘুনন্দনম্ । 

গমনে বামনঞ্ৈব সর্বকার্য্েষু মাধবম্ ॥ ৪ 

ষোড়শৈতানি নামানি প্রাতরুখায় বঃ পঠেৎ। 
সর্বপাপবিনিমুক্কে। বিষ্ণলোকে মহীয়তে ॥ ৫ 

ইতি শীবিষ্ঞোঃ যোড়শনামস্তোত্রৎ সমাগুম্ । 

ভবুম্বওত্জ্ঞীত্ 
ব্রদ্ধোবাচ। 

রক্ষ রক্ষ হরে মাধ নিমগ্রৎ কামসাগরে । 

দুফীর্তিজলপুর্ণে চ ছুষ্পারে বছুসন্কটে ॥ ১ 



৩৭৮ বিশুদ্ধ আহ্বিক-কতা 

ভক্তিবিস্থতিবীজে চ বিপৎসোপানহুষ্তরে । 

অভীব নির্লজ্ঞানচক্ষুঃ-প্রচ্ছন্নকারিণে ॥ ২ 

জন্মোর্টিসজ্যসহিতে যৌধিল্নক্রৌঘস্ক,লে | 
বলতিজআ্রোতঃসমাধুক্কে গ্ভীরে ঘোর এব চ॥ ৩ 

প্রথমামূতরূপে চ পরিণামবিষালয়ে | 

যমালয়-প্রবেশায় যুক্তিছ্বারাতিবিস্মতৌ। ॥ ৪ 

বৃদ্ধা! তরণ্যা বিজ্ঞানৈরুদ্বরাম্মানতঃ শ্বয়ম্। 
বয়ঞ্চ ত্বং কর্ণধারঃ প্রসীদ মধুস্থদন ॥ ৫ 

মদ্বিধাঃ কতিচিন্নাথ নিযোজ্যা ভবকর্্মণি । 
সত্তি বিশ্বেশ বিধয়ে। হে বিশ্বেখ্বর মাধব | ৬ 

ন কর্ণক্ষেত্রমেবেদং ত্রদ্ধলোকোহয়মীঞ্সিতঃ | 

তথাপি নঃ স্পৃহা কামে ত্বত্ত্তিব্যবধায়কে | ৭ 

হে নাথ করুণাপিদ্ধে! দদীনবন্ধে! ক্ূপাৎ কুরু। 

ত্বৎ মহেশ মহাজ্ঞাতা ছু স্বপ্রৎ মাং ন দর্শয় ॥ ৮ 
ইত্যুন্বা জগতাৎ ধাতা৷ বিররাম সনাঁতনঃ। 

ধ্যায়ং ধ্যায়ং মতপদাজং শঙ্বৎ সন্মার মামিতি ॥ ৯ 

ব্রঙ্গণ। চ কৃতৎ স্তোত্রং ভক্কিযুক্রস্চ যঃ পঠেৎ । 

স চৈবাকর্্মবিষয়ে ন নিমগ্লো ভবেদ্ ধ্ুবমূ।| ১৯ 

মম মায়াৎ বিনিঞ্জিত্য স জ্ঞানং লভতে ফ্বম্। 
ইহলোকে ভক্তিযুক্তে। মত্তক্তপ্রবরো ভবে ।। ১১ 

ইতি শ্রীব্রক্মদেব-কৃতৎ প্ীরুষস্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

উীরামচজ্দ্রা্ন 

ভজ্ে বিশেষহুন্দরং, সমস্ত-পাপথগুনম্। 

স্বতক্তচিত্তরঞজনং, সদৈব রামমদ্বয়ম্॥ ১ 



বিশুদ্ধ আহ্িক-কৃত্য ৩৭৯ 

ভটাকলাপশোভনং, সমস্তপাগনাশনম্ । 

স্বতক্তভীতিতষ্নং, ভজে হ রামমঘয়ম্ ॥ ২ 
নিজন্বরূপবোধকং, কপাকরং ভবাপহম্। 

মং শিবং নিরঞজনং, ভজে হ রামমন্তয়মূ || ৩ 

সদা প্রপঞ্চকল্িতৎ, হানাময়পবাস্তবম্। 

নিরাকৃতিং নিরাষয়ধ, ভজে হ রামমহয়ম্।। ৪ 

প্রপঞ্চহীননির্শলং, বিকল্পহং নিরাময়ম । ৃ 

চিদেকরপসস্ততং, ভে হ রামমন্থয়ম্ || ৫ 

ভবাবিপোতরূপকৎ, হাশেষদেহকলিতম্ । 

গুণাকরং কপাকয়ং, ভজে হ রামমন্য়ম্ ।॥ ৬ 

মহ্র্ষিবাক্যবোধকৈ, ধিরাজমানবাকৃপদৈঃ | 
সরোজ-যোনি-সেবিতং, ভজে হ রামমন্য়ম্ || ৭ 

শিবপ্রদং স্ুখপ্রদং, তবচ্ছিদৎ ভ্রমাপহ্ম্। 

বিরাজমানদৈশিকং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৮ 

রামাষ্টকং পঠতি যঃ স্থকরং সুপুণ্যম, 

ব্যাসেন ভাষিতযিদং শৃণুতে মনুয্যঃ | 

বিস্তাৎ শরিয়ং বিপুলসৌখ্যমনস্তকীর্ডিম্, 
সংগ্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষমূ ॥ ৯ 

ইতি শ্রীব্যানবিরচিতং শ্রীরামচন্তরাষ্টকং সমাপ্ডম্ ॥ 
" ভকগল্াাথ-০ভ্ঞাজ্জ 

শ্রীজগন্নাথায় নয: । 
কদাচিৎ কালিন্দীতট বিপিনসঙ্গীতকরবো, 

মুদাভীরীনারীবদ নকমলাম্বাদমধূপ; | 
রমা শল্ুবরঙ্ষাস্ুরপতিগণেশার্চিতপদো, 

জগন্নাথ: হ্বামী নয়নপথগামী ভবতু যে ॥ ১1, 



2৮৩ বিগুদ্ধ আহিক-কৃত্য 

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে, 
দুকুলং নেত্রান্তে সচর-কটাক্ষং বিদধতে। 

সদ শ্রীমদ ন্নাবনবসতিলীলাপরিচয়ো, 
জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২॥ 

মহান্তোধেল্টীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে, 

বসন্ প্রাসাদাস্তে সহজবলভদ্রেণ বলিনা। 

সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলমস্ুরসেবাবলরদে।, 

জগন্নাথ: ম্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৩॥ 

কূপাপারাবারঃ সঙ্জলজলদশ্রেণিরুচিরো, 

রমাবাণীরামঃ স্ফুরদ মলপন্কেরুহমুখঃ | 

স্থরেন্দ্ররারাধাঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো। 
জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥ 

রথারটে। গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈ:, ' 
স্্তিপ্রাহূর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্য সঘয়ঃ। 

দয়াসিন্ু্বন্ধুঃ সকলজগতাধ সিন্ধুন্থতয়া, 

জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫॥ 

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোংফুল্লনয়নো, 

নিবাী নীলাদে নিহিতচরণোইনস্তশিরসি ! 
রসানন্দো রাধা! সরসবপুরাঙ্গিননুখো, 

জগন্নাণঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবহু মে॥ ৬। 

ন বৈযাচে রাজ্যৎ নচ কনকমাপিক্য বিভবং, 

না যাচেইহং রম্যাং সকলজনকাম্যাৎ বরবধূম্। 

সদা কালে কালে প্রমথপতিলা গীতচরিতো, 

জগল্লাথ; স্বামী নয়নপথগাষী ভবতু মে ॥ ৭ 



বিগুদ্ধ আহিক-কৃতা ৬১ 

হর ত্বং অংসারং ক্রুততরমসারৎ স্থরপতে, 

হর ত্বং পাপানাৎ বিততিমপরাং যাদবপতে। 

আচে] ! দীনেহনাথে নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং 

জগরাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।1৮।| 

জগগ্নাথাষ্টকং পুধাৎ ষঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ। 

সর্ধ-পাপবিশ্ুদ্ধাত্মা বিঞ্ুলোকৎ স গচ্ছতি ॥৯ ॥ 

ইতি শ্রীচৈতত্তচন্্রমুখপন্সবিনির্গতৎ ্রীজগন্ধাথা্ইকৎ সমাপগ্তম্ || 

লক্ষ্ীব্ভোত 

ঈশ্বর উবাচ । 

ও ত্রেলোক্য-পুজিতে দেবি কমলে বিষ্ুবল্লভে | 

যথা তং স্থস্থিরা কষে তথা! ভব ময়ি স্থির ॥ ১ 

ঈশ্বরী কমল! লক্ষমী-স্চল! ভূতিহরিপ্রিয় । 

পদ্মা পল্মালয় সম্পদ্রম শ্রী; পদ্মধারিণী ॥ ২ 

দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মী সংপুজ্য যঃ পঠেৎ। 

স্থির! লক্ষমীর্ভবেৎ তন্ত পুত্রদারাদিতিঃ সহ ॥ ৩ 
ইতি জ্রীপন্মপুরাণে শ্রীলক্মীস্তোত্রৎ সমাপ্ীম্ | 

সরম্বতীত্ভোত্ 

ব্রহ্গোবাচ 

ী' হী হৃম্তেকবীজে শশিরুচি কমলা কল্পবিষ্পষ্টশোভে, 

ভব্যে ভব্যান্গকুলে কুমতিবনদবে বিশ্ববন্দ্যাজ্বি পদ্মে। 

পল্পে পল্মোপবিষ্টে প্রণতজনমনোমোদ-সম্পাদগনিত্রি, 
প্রোত্র,ট্রাজানকুটে মুরহরদয়িতে দেবি সংসারসারে ॥ ১ 



৬৮২ রা বিশুদ্ধ আহ্কিক-কৃতা 

প্র ই ইষ্টমন্ত্রে কৰলতবধুখাস্তোজভূতি-শ্বরূপে, 
রূপারপ-প্রকাশে সকলগুণময়ে নিগুণে নির্বিকারে । 

ন স্কুলে নাপি হুক্মেহপ্যবিদিত-বিষয়ে নাপি বিজ্ঞাততব্বে, 

বিশ্বে বিশ্বাস্তরালে স্থুরবর-নমিতে নিষ্লে নিত্যগুদ্ধে ॥ ২ 

হী' হী' হী" জাপতুষ্টে হিমরুচিমুকুটে বল্লকী ব্যগ্রহত্তে, 

মাতর্মাতন“মন্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বৃদ্ধিৎ প্রশস্তাম্। 
বিস্তে বেদান্তগীতে শ্রুতিপরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তিমা্গে, 

মার্গাতীত-প্রভাবে ভব মম বরদা শারদে শুভ্রহারে ॥ ৩ 

বীর্ধীর্ীধণরণাখ্যে ধৃতিমতিম্গতিভিনণমভিঃ কীর্ভনীয়েঃ 
নিত্যেৎনিত্যে নিমিত্তে মুনিগণ-ন মিতে নৃতনে বৈ পুরাণে । 

পুণ্যে পুণ্যপ্রবাহে হরিহর-নমিতে নিত্যশুদ্ধে স্বর্ণে, 

মাত্রে মাত্রাদ্ধতত্বে ভিভুবনজয়ধে মাধব্প্রীতিদানে ॥ ৪ 

হী ক্ষী ধা হীৎ স্বরূপে দহ দহ ছুরিতং পুস্তক-ব্/গ্রহন্তে, 

লন্ত্টাকারচিত্তে শ্মিতমুখি সৃভগে স্তস্তিনি স্তস্তবিস্থে । 

যোহে মুগ্ধপ্রবাহে কুরু মম কুমতি-ধবাস্ত-বিধ্বংসমীড্যে, 

শীগৌর্বাগ ভারতী ত্বৎ কবিবুষরসন। সিদ্ধিদা সিদ্ধ বস্তা ॥ ৫ 

ন্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে ভজ মম রসনাঁৎ মা কদাচিৎ তাজেখা:, 

ম! মে বুদ্ধির্বিরুদ্ধা ভবতু ন চ মনে! দেবি মে যাতু পাপম্। 

অ। মে ছঃখং কদাচিদ বিপদি চ সময়েৎপ্যস্ত মে নাকুলত্বম্, 

শাস্ত্রে বাদে কবিহে প্রসরতু মম ধীমান্ত কু্ঠ। কদাচিৎ || ৬ 

ইত্যেতৈঃ প্লোকমুখোঃ প্রতিদিনমূষলি স্তোতি যো৷ ভক্তিনমো, 
বাণীং বাচম্পতেরপ্যভিমতবিভবে। বাক্পটুম ষ্টপন্কঃ ৷ 

স স্তাদিষ্টার্থলাভী স্তমিব সততং পালয়েং তং হি দেবী, 
সৌতাগ্যৎ তশ্ত গেছে প্রনরতি কবিতা! বিশ্রমস্তং প্রধাতি ॥ ৭ 

০০০০৩ 
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ব্রহ্মচারী ব্রতী মৌনী জয়োদস্তাং নিরামিষঃ। 
সারস্থতো৷ নরঃ পাঠাৎ স স্তাদিষ্টার্থলাভবান্। ৮ 

পন্গদ্বয়েইপি যে ভক্তা। হয়োদহেকপিংশতিম্। 
অবিচ্ছেদৎ পঠেছ্বীমান্ ধাত্বা। দেবীং সরদ্বতীম্ ॥ ৪ 
গুর্লান্ববধরাং দেবীং শুর্লাভরণভূবিতাম্ । 

বাঞ্ছিতং ফলমাপ্রোতি সলোকে নাত্র সংশরঃ ॥ ১৪ 

ইতি রঙ্গ স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যা; স্তবং গুভম্। 
প্রযত্েন পঠেঙ্লিতাং সোহ্মৃততৃঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১ 

ইতি শ্রীব্রদ্মভাষিতং অরন্বতীস্তোক্রং সমাধুম্। 

লীতলাষউক 
হ্কন? উবাচ-- 

ভগবন্ দেবন্দেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্। 
বজজমর্স্তশেষেণ বিস্রোটক-ভয়াপহ্ম্ ॥ 

ঈশ্বর উবাচ-_ 

বন্দেংহং শীতলাৎ দেবীৎ রাসতম্থাং দিগন্বরামূ। 

মার্জনীকললোপেতাৎ নুর্পা-লঙ্কৃতমন্তকাম্ || ১ 

বন্দেংহং শীতলাং দেবীং বিশ্ফোটক-ভয়াপহাম্। 

যামালাঘ্ত নিবর্তেত বিস্ফোটকঝভয়ং মহৎ || ২ 

শীতলে শীতলে চেতি যে রয়ার্দাহপীড়িতঃ | 
বিশ্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিগ্রৎ তশ্ প্রণশ্তুতি 1 ৩ 

যক্তামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েররঃ | 

বিশ্ফৌটকভয়ং ঘোরং গৃছে তন্ত ন জারতে।।8 

শীতলে জরদদ্থস্ত পুতিগন্ধমুতন্ত চ। 

প্রনষটচক্ষুষঃ পুংসন্ত/ মাহ্জাঁবনৌবধম্ || ৫ 
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শীতলে তুজান্ রোগান্ নৃণাৎ হরসি ছুত্তরান্। 
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং তমেকামৃতবহিণী ॥ ৬ 

গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্তে দারুণ! নৃণাম্। 
ত্বদছধ্যানমাত্রেণ শীতলে যাস্তি সংক্ষয়ম্ ॥৭ 

ন মন্ত্রো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগপ্য বিস্তাতে | : 

ত্বমেক। শীতলে ত্রাত্রী নান্াং পশ্ঠামি দেবতাম্ ॥ ৮ 

মৃণালতন্তসদৃশীৎ নাভি-হুন্মধাযসংস্থিতাম্। 
যন্ত।ং অঞ্চিস্তয়েদদেবি ভক্তিশ্রন্ধাসমস্থিতঃ ॥ 

উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্তায়নং মহৎ || ৯ 

অষ্টকং শীতলাদেব্যা যো নরঃ প্রপঠেৎ সদ । 

বিস্ফোটকভরং ঘোরং গৃহে তপ্য ন জায়তে || ১০ 

শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্থিতৈঃ | 
শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা! ৷ 

শবীতলে ত্বং জগন্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ ॥ ১১ 

রাঁসভে! গর্দভ্চব খরো৷ বৈশাখনন্দনঃ | 

শীতগা বাহনশ্চৈব দুর্বাকন্দনিক্স্তনঃ || ১২ 

এতানি খরনামানি শীতলাগ্রে তু যঃ পঠেৎ। 

তস্য গেছে শিশুনাঞ্চ শীতলাক্ু ন জায়তে ॥ ১৩ 

অগ্কং শীতল! দেব্যা ন দেয়ং ষন্ত কস্য চিৎ। 
দ্বাতব্যং ছি সদা তশ্যৈ ভক্তিশ্রদ্ধান্িতো হি ঝঃ॥ ১৪ 

ইতি রীস্কন্দপুরাণে শ্রীশীতলাষ্টকং সমাপগ্তম্ 

সনসাতদবী-স্ভাজ 

জরৎকারুজ'গদ্গৌরী মনস! সি্ধযোগিনী । 
বৈষণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥ ১ 

চি 1. ঈদ ২ পি কালি চা 
৮৬১০০৯১১১- -/৯৮০৫ ৮টি ৯৪ টি ক লি 
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জরৎকাকুপ্রিয়াস্তীক-মাতা৷ বিষহরেতি চ। 

মহাজ্ঞানযুত চৈব স! দেবী বিশ্বপুজিতা || ২ 

দ্বাদশৈতানি নামানি পুজাকালে চ যঃ পঠেৎ। 
তস্য নাগভয়ৎ নাস্তি তশ্ত বংশোবস্তহ্ত চ|।৩ 

নাগভীতে চ শয়নে নাগগ্রন্তে চ মন্দিরে । 

নাগক্ষতে মহাছগে নাগবেষ্টিতবিগ্রহে |18 

ইদৎ স্তোত্রৎ পঠিত্ব। তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ |) 
নিত্যৎ পঠেদ্যস্তং দৃষ্ী নাগবর্গঃ পলায়তে |1৫ 
দশলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্িবেন্ন ণাম্। 
স্তোত্রসিদ্ধিবেদ্যস্থ স বিষং ভোক্ত,মীশ্বরঃ ।৬ 

নাগৌঘং ভূষণং কৃত্বা স ভবেন্নাগবাহনঃ। 
নাগাসনে। নাগতল্লো মহাসিদ্ধো ভবেম্নরঃ ॥ 

ইতি শ্রীবরক্ষটবৈবর্তে মনসাদেবীস্তোত্রৎ সমাপ্তম্ ॥। 

পিতভৃচস্তাভ্র 

ব্যাস উবাচ-_- 

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পিতৃন্তোত্রম্ মহাফলম্। 

পঠনীয়ং গ্রবত্বেন তনযনৈরভক্তিপুর্ববকম্ ॥ ১ 

নমঃ পিত্রে জনমুদাত্রে সর্বদেবময়ায় চ | 

স্খদায় প্রসন্নায় নুপ্রীভায় মাত্মনে ॥ ২ 

সর্বযজ্ঞ-ন্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষিনে। 

সর্বতীর্ঘাবলোকার় কর্ুণাসাগরায় চ।. ৩ 

পিত্রে তুভ্যং নমে! নিত্যৎ সদারাধাতমাগঘ য়ে। 

বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমন্তে গুর়বে সদ! | ৪ 

ন্ 
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নমন্তে জীবনাধিক/দশিনে সুথছেতবে । 

নমঃ সদাগুতোবায় শিবরূপায় তে নমঃ ॥ ৫ 
সদাপরাধক্ষমিণে শ্ুখদায় ভুখায় চ। 

ছুলিৎ মান্ুষমিদং যেন লন্ধং ময়] বপুঃ। 

সম্ভাবনীযং ধর্্ার্থে তশ্মৈ পিবে নমো নমঃ ॥ ৬ 

ইদং স্তোত্রং পিটুঃ পুণ্যৎ ষঃ পঠেৎ, প্রযতে। নরঃ | 
প্রত্যহ প্রাতরুখায় পিতৃশ্রান্ধদিনেইপি চ ||৭ 

স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতৃরগ্রে স্থিতো্পি বা। 

ন তস্য দুলভং কিঞ্চিৎ সর্বং জপ্যা্ি বাঞ্ছিতম্ !| ৮ 

নানাপকন্ কত্বাপি ঘঃ স্তৌতি পিতরং সত: | 
স ঞ্রবং প্রবিধায়ৈবং প্রায়শ্চিত্ত মুখী ভবেৎ ॥ ৯ 

অকর্মণ্যন্ত যঃ স্য়াৎ পিতরং হুরভাবতঃ। 

পিতুঃ শ্রীতিকরো নিতাং সর্বকর্ান্বিতো ভবেৎ || ১, 

ইতি বৃহত্ধর্পুরাণে পিতৃস্তোত্রং সমাপ্তম্। 

বগী-্ভাত্র 

স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্েষ্ঠ সর্ববকামগ্ডভাবহম্। 
আল্তরাপ্রদঞ্চ সর্কেষাৎ গুঢং বেদেষু নারদ ॥ 

প্রিয়ত্রত উবাচ। 

নামে! দেব্যৈ মহাদেব্যে সিদ্ধ্যৈ শাস্ত্যে নষে! নছঃ । 

গুভায়ৈ দেবলেনায়ৈ ষষ্ট্যে দেব্যৈ নমো! নষঃ || 
বরদায়ৈ পুজরধায়ৈ ধনদায়ৈ নমে। নমঃ | 

মুখদায়ৈ মোক্ষধায়ৈ ষঠীদেব্যে নমো নমঃ ॥ 
অক্তিবষ্ঠাংশরূপায়ৈ শিদ্ধায়ৈ চ নমে! নমঃ | 
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিস্ৈ যষ্ঠীদেব্যে নষে! নমঃ ॥ 
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সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায় সর্বাকারিণৈয | 
বালাধিষ্ঠাভৃদেব্যৈ চ ষঠীদেব্যৈ নমে! নমঃ | 

কল্যাণদাট় কল্যাো ফলদায়ৈ চ কর্খপাম্ । 

প্রত্ক্ষায়ৈ চ ভক্তানাৎ যঠীদেব্ নমে। নমঃ ॥ 

পৃজায়ৈ স্বন্দকান্তায়ৈ সর্কেষাৎ সর্বকর্ম্ । 
দেবরক্ষণকারিণ্যে যঠীদেব্যে নমো নমঃ | 
শুদ্ধসত্বশ্বব্ূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নূণাৎ সদা । 

হিৎসাক্রোধবর্জ্িতায়ৈ যঠীদেব্যে নমো নমঃ 
ধনৎ দেহি প্রিয়ং দেহি পুক্রং দেহি সথরেশ্বরি । 

ধর্্মং দেহি শে! দেহি বন্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ 
দেহি ভূমিৎ প্রজাৎ দেহি বিদ্যাৎ দেহি স্থপুজিতে। 

কল্যাণধ্চ জয়ং দেহি যঠীদেব্যৈ নমো! নমঃ । 
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তুয় লেভে পুন্রৎ প্রিয়ব্রতঃ | 

যশস্থিনঞ্চ রাজেন্ত্রৎ বঠীঘেবী-প্রসাঘতঃ । 
বঠীক্তোত্রমিদং ব্রদ্ধন্ যঃ শূণোতি চ বৎসরম্। 

অপুত্রো লভতে পুত্রং বরৎ নুচিরজীবিনম্ ॥ 

বর্ষমেকঞ্চ বা ভক্তয। সংস্তত্যেদৎ শূণোতি চ। 

সর্বপাপ-বিনিম্মক্ত1 মহাবন্ধয] প্রস্থয়তে ॥ 

বীরং পুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবস্তং যশশ্থিনম্ | 
স্থচিরাযুন্মস্তমেব "্বচীদেবী-প্রসাদতঃ ॥ 

কাকবন্ধ্যা চ ঘা! নারী মৃতাপত্য। চ যা তবেৎ। 

বর্ধং শ্রত্ব! লভেৎ পুত্রং ষঠীদেবী-প্রসাদতঃ ॥ 

রোগমুক্তে চ বাপে চ পিতা মাতা শৃপোতিতি চেখ। 

মাসঞ্চ মুচ্যতে বালঃ বচীদেবী-প্রসাদতঃ ॥ 

ইতি শ্রীর্রক্মবৈবর্তে প্রক তিথণ্ডে বচী-স্তোত্রৎ সমাগুম্ । 
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কপুরাছিত্ভোত্র 

কপুরৎ মধ্যমাস্তান্বর-পরিরহিতৎ সেন্দুবামা ক্ষিযুক্ঞং 
বীজস্তে মাতরেতৎ ত্রিপুরহর-বধু ব্রিঃক্কৃতৎ যে জপস্তি | 
তেষাঁং গদ্ভানি পদ্যানি চ মুখকুহর!-ছুল্পসন্তোব বাচঃ 

্বচ্ছন্দং ধ্বাস্তধারাধর-কুচি-রুচিরে সর্বসিদ্ধিৎ গতানাম্ ॥ ১ 

ঈশানঃ সেন্দুবামশ্রবণ-পরিগতো। বীজমন্ন্মহেশি 
" স্বন্দস্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদ্াচিৎ। 

জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন়ন্ুজাক্ষী- 
বৃন্দং চন্দ্রার্ধচুড়ে প্রভবতি স মহাঘোর-বাণাবতংসে || ২ 

ঈশে! বৈশ্বানরম্থঃ শশধর-বিলসদ বামনেত্রেণ যুক্কে! 

বীজন্তে ঘন্মন্দ বিগলিত-চিকুরে কালিকে যে জপক্তি। 

ঘেষ্টারং স্বস্তি তে চ ভ্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়স্তি 

সকৃছন্বাস্রধাবাদধ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে কাঁলিকেতি || ৩ 

উদ্ধে বামে কপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ড তথাধঃ 

সব্যে চাভী্বরঞ্চ ভ্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকেতি । 

জণ্তেতন্নাম যে বা তব মন্ুবিভবং ভাবয়ত্যেতদস্ব 
তেষামণ্ঠৌ করস্থাঃ গ্রকটিতবদনে সিক্ধয়স্্যন্বকম্য 1| ৪ 

বর্গাছ্যৎ বহ্ছিসংস্থং বিধুরতি-বলিতৎ তত্রয়ং কৃর্চযুগ্মং 
লজ্জা দ্বন্যঞ্চ পশ্চাঁৎ শ্মিতমুখি তদধষ্ঠদ্বয়ৎ যোজসিত্বা । 

মাতধে যে জপস্তি শ্মরহর-মহিলে ভাবয়ন্তঃ শ্বব্পং 

তে লক্ষ্ষীলাহ্তলী লা-কমলদলদৃশঃ কামরূপ ভবস্তি 1 € 
গ্রত্যেকৎ ব৷ ত্রয্ং ব৷ দ্বয়মপি চ পরং বীজমত্যস্ত গুহ্ৎ 

স্বরনায়া যোজদ্রিত্বা সকলমপি সদা ভাবয়স্তো জপস্তি । 

তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা! বক্তুশুভ্রাৎশুবিদ্বে 

বাগ্দেবী দেবি মুগ্ডশ্রগতিশয়লসৎকণি পীনভ্তনাঢ্ো ॥ ৬ 



বিশুদ্ধ আহিচক-কুত্য ৩৮৯ 

গতাস্ুনাৎ বানুপ্র কর-কৃতকার্ধী-পরিলস- 

নিতগ্বাং দিগ্স্ত্রাং ভ্রিভূুবনবিধাত্রীৎ ত্রিনয়নাম্। 

শ্বশানস্থে তল্লে শবহৃদ্দি মহাকালন্রত- 

প্রযুক্তাৎ ত্বাং ধায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ || ৭ 

শিবাভিরখধোঁরাভিঃ শবনিবহ-সুগ্ডাস্থিনিকরৈঃ 

পর" সন্কীর্ণায়াৎ প্রকটি হচিতায়াং হরবধূম্। 

প্রবিষ্টাৎ সহ্ষ্ীমুপরি-সুরতেনাতিযুব্তীং 

সদ] ত্বাং ধ্যায়স্তি কচিদপি ন £তষাৎ পরিভবঃ || ৮ 

বদামস্তে কিৎ বা জননি বয়মুচ্চৈজ ডধিয়েণ 
ন ধাতা নাপীশে! হরিরপি ন তে বেস্তি পরমম্। 

তথাপি তন্ক্কিমুথরয়তি চান্মাক-মসিতে 
তদেতৎ ক্ষস্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ ॥॥ ৯ 

সমস্তাদাপীন-ন্তনজঘনপুগ যৌবনব্তী- 
রতাসক্কে। নক্তৎ যদি জপতি ভক্তুম্তব মন্ুুম্। 

বিবাসাস্বাং ধ্যায়ন গলিতচিকুরস্তসা বশগাঃ 
সমস্তাঃ সিদ্ধ্যোঘ। ভূবি চিরতরৎ জীবতি কবি: ॥| ১০ 

সমাঃ স্বস্থীভূতো জপতি বিপরীতাং যদি সদ 
বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়-মহাকাল-ম্থুরতাম্ 1 

তদ। তস্য ক্ষৌনীতল-বিহরমাণস্য বিদ্ষঃ 
করান্তোজে বন্যা হরবধূ মাসিদ্ধি-নিবহাঃ 1 ১১ 
প্রস্থতে স.সারং জননি ভবতী পালয়তি চ 
সমন্তৎ ক্ষিত্যাদি প্রলঘ্-সময়ে সংহরতি চ। 

অতন্বং ধাতাসি ত্রিভূধনপতিঃ শ্রীপতিরছো। 

মহেশোহপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্ ॥ ১২ 



৩৭৯৩ বিস্তুদ্ধ আহ্কিক-কৃত্য 

অনেকে লেবস্তে ভবদধিক-গীর্ববাণ-নিবহান্ 

বিমুঢ়ান্তে মাতঃ ক্মপি নহি জানস্তি পরমম্। 
সমারাধ্যামাগ্যাঁং হরিহরবিরিধ্যা দি-বিবুধৈঃ 
প্রপন্নোহস্মি স্বৈরং রাতিরস-মহানন্দ-নিরতাম্ ॥ ১৩ 

ধরিত্রী কীলালং গুচিরপি সমীরোইপি গগনং 

ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্। 

স্্রতিঃ কা তে মাতস্তব করুণয়। মামগতিকং 
প্রসম্না ত্বং ভূয়। ভবমনু ন ভূয়াম্মম জঙ্গুঃ || ১৪ 

শ্রশানস্থঃ স্বশ্থে! গপিতচিকুরে। দিকৃপটধর: 

সহস্র ত্বর্কাণাং নিজগলিতবীর্য্েণ কুস্থুমম্। 

জপংঘ্বং প্রত্যেকং মন্নমপি তব ধ্যাননিরতো 

মহাকালি শ্বৈরং দ ভবতি ধবিত্রীপরিবুঢ়ঃ ॥ ১৫ 

গৃহে সন্মার্জন্ত! পরিগলিতবীজং হি চিকুরং 

সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াঁং কুজদিনে | 

সমুচ্চাধ্য প্রেম্ণ৷ মন্ুমপি সক্কৎ কালি সততং 

গজারট়ো। বাতি ক্ষিতিপরিবুঢ়ঃ সংকবিবরঃ 1 ১৬ 

স্বপুশ্পৈরাকীর্পৎ কুহ্যধন্ুযো মন্দিরমহে। 

পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন বদি জগতি ভক্তত্তব মনুমূ। 
স গন্ধর্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদী-, 

নদীনঃ পর্যযান্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥ ১৭ 

ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি ম্মেরবদনাং 

মহাকালোনাচৈর্মদন-রস-লাবগ্য-নিরতাম্। 
সমাসক্ষো নক্তং শ্বয়মপি রতানননিরতো! 

জনে! যো ধ্যায়েত্বা-ময়ি জননি স স্যাৎশ্মরহরঃ | ১৮ 



বিশুদ্ধ আহিক-কৃত্য ৩৪৯ 

সলোমাস্ছি স্বৈরং পললমপি মার্জার-যসিতে 

পরং চৌষ্রং মৈবং নর-মহিবয়োশ্ছাগমপি বা। 

বলিছ্কে পুজা র-মপি বিতরতাং মত্ত্যবসতাং 
সতাং সিদ্ধিঃ সর্ধবা প্রতিপদ-মপুর্ব্বা প্রভবতি || ১৯ 

বশী লক্ষৎ মন্ত্র, গ্রজপতি হবিষ্যাশনরতো। 

দিব। মাতুর্রচ্চরণ-যুগলধ্যান-নিপুণঃ। 

পরৎ নক্তং নগ্নো নিধুবন-বিনোদেন চ মন্তুং 

জপেললক্ষৎ স স্যাৎ শ্মরহর-সমানঃ ক্ষিতিতলে || ২০ 

ইদং স্তোত্রং যাতত্তব মনুসমুদ্ধা রণজনুঃ 
স্বরূপাখ্যং পাদান্থুজধুগল-পৃজাবিধিষুতম্ । 

নিশার্দৎ বা পুজাসময়মধি বা যস্ত পঠতি 

প্রলাপন্তাস্াপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ ॥ ২১ 

কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমন্থুসরতি প্রেমতরলং 

বশস্তলা ক্ষৌণীপতিরপি কুবের-প্রতিনিধিঃ ॥ 
রিপুঃ কারাগার কলয়তি চ তৎ কেলিকলয়। 

চিরং জীবনুক্তঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজন্ঃ ॥ ২২ 

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে মহাকালবিরচিতৎ শ্বরূপাখ্যৎ শ্যামাস্তোত্রং সমাপ্তম্।) 

ষম-০শ্ঞাভ্র 

সাবিক্র্যবাচ | 

তপস৷ ধর্শমারাধ্য পুরে ভাস্করঃ পুরঃ | 

ধর্মাংশং বং স্তুতং পাঁপ ধর্শরাজং নমাম্যহম্ ॥ 

সমতা সর্বভূতেষু যস্থ সর্বস্য লাক্ষিণঃ | 

অতো বল্লাম শমনমিতি তৎ প্রণষা ম্যহম্। 



৩৯২ বিশুদ্ধ আহ্কিক-কতা 

যেনাস্তশ্চ কতো বিশে সর্বেষাধ জীবিনাৎ পরম্। 

কর্ম্মানুরূপকালে চ তং কৃতাস্তং নধাম্যহুম্ ॥ 

বিভর্তি দণ্ড দগ্ডার় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে। 

নমামি তং দণ্ডধরৎ যঃ শাস্তা সর্ব কম্মণাম্ ॥ 

বিশ্বে যঃ কলয়ত্যেব সর্বায়ুশ্চাপি সম্ভতম্। 

অতীব ছুনিবার্ধ্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্ | 

ইতি শ্রীব্রদ্ষবৈবর্তে মহাপুরাণে সাবিত্রীরুত যম-স্তোত্রং সমাপ্তম্।। 

জ্রীরাখিকা-স্তাত্র 

উদ্ধব উবাচ। 

বন্দে রাধাপদা স্তোজৎ ব্রহ্ধাদিম্ুরবন্দিতম্ । 

যৎকীন্তিকীর্ভনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥৷ 
নমো গোলোকবাপিস্তৈ রাধিকায়ৈ নমো! নমঃ । 

শতশৃঙ্গনিবাপিন্ঠৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ ॥| 

রাঁসমগ্ুলবা সিন্তৈ রাসেশ্বর্ষৈয নমো নমঃ । 
বিরজাতীরবাসিন্তেৈ বুন্দায়ৈ চ নমে! নমঃ ॥ 

বৃন্দাবনবিলাসিন্তৈ কুষ্তায়ৈ চ নমো নমঃ। 

নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ শাস্তায়ৈ চ নমো! নমঃ | 
কৃষ্ণবক্ষ:-স্থিতাঁয়ৈ চ ততপ্রিয়ায়ৈ নমো নমঃ 
সর্বৈশবর্য্যাধিদেবো চ কমলায়ৈ নমো নমঃ ॥ 
পদ্মনাভপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ | 

মহুছ্িষ্কোশ্চ মাত্রে চ পরমায্জ্যে মে নমঃ | 

তেজঃন্থ সর্বদেবানাৎ পুরা কতযুগে মুদ্বা | 

অধিষ্ঠানং কৃতা যা চ প্রককত্যে চ নমো! নমঃ | 



বিশুদ্ধ আক্ক-কৃত্য ৩৯৩ 

নমো ছর্গবিনাশিন্টৈ ছর্গীদেব্যে নমো নমঃ । 
নমন্ত্িপুরহারিণ্যে ত্রিপুরায়ৈ নমো নমঃ । 
সুনারীযু চ রম্যারৈ সুন্দর্য চ নয নমঃ ॥ 
শুধবসব্বদ্বদূপায়ৈ সগ্তণায়ৈ নমো নমঃ ॥ 

নমো! ব্র্ষস্বরূপায়ৈ নিগুণায়ৈ নমো নমঃ | 
নমে। নিদ্রান্বরূপায়ৈ সগুণায়ৈ নমো! নমঃ | 

নমো দক্ষম্ুতায়ৈ চ নমঃ সত্যি নমো! নমঃ |" 

নমঃ শৈলহ্তায়ৈ চ পার্বত্য চ নমে। নমঃ ॥ 

নমো নমস্তপন্থিন্টে উমায়ৈ চ নমো নমঃ । 

নমে। নীহাররূপায়ৈ অপর্ণায়ৈ নমে। নমঃ | 

গৌরীলোকনিবাসিন্টৈ নমো! গৌঁ্য্যে নমো! নমঃ । 

নমঃ কৈলাসবাসিন্তৈ মাহেশ্বর্ষ্যে নমো নমঃ ॥ 

নিদ্রায়ৈ চ দয়া চ শ্রদ্ধায়ৈ চ নমো নম:। 

নমো ধত্যৈ ক্ষমায়ৈ চ লঞ্জায়ৈ চ নমো! নমঃ || 

তৃষ্ায়ৈ ক্ষুৎপিপাসায়ে ভ্রান্তি কান্ত নমো নমঃ | 

নমঃ শাক্তে চ বিস্তায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ 

নমঃ হ্ৃষ্টিক্বরপায়ৈ স্িতিকলৈ্ণ নমো নমঃ | 

নমঃ স'হাররূপিণো মায়ায়ৈ চ নষো নমঃ | 

ভদ্রায়ৈ চ শুভাঘৈ চ মুক্কিদায়ৈ নযে। নমঃ | 

নমঃ শ্বধায়ৈ শ্বাহায়ৈ শান্ত্যে কান্ত নমো! নমঃ || 

নমন্তট্ট্য চ পুষ্ট চ দয়ায়ৈ চ নমো! নম । 

সর্বশক্তিত্যরূপায়ৈ সর্বমাত্রে নমো! নমঃ ॥ 

বন্ধে দাহন্বরপাৈ ভদ্রায়ৈ ভাস্করেইপি চ। 
শোভাটৈ পুর্ণচন্ে চ সর্বদ্রবোঘু বৈ নমঃ ॥ 



৩৯৪ বিশুদ্ধ আহ্কিক-কৃত্য 

নাস্তি ভেদো বথ! দেবি দ্গ্ধধারণয়োঃ সদ]। 

যখৈব গন্ধে! ভূম্যাশ্চ যখৈবং জলশৈত্যয়ো: ॥। 

যখৈব শব-নভসোর্জেযোতিঃ সুর্য্যময়ো যথা । 

লোকে বেদে পুরাণে চ রাধামাধবয়োস্তথা ॥ 

চেতনৎ কুরু কল্যাণি দেহি মাদুস্তমাৎ গতিম্। 

ইত্যুত্বা চোদ্ধবস্তত্র প্রণনাম পুনঃ পুনঃ । 

ইত্যুদ্ধবকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিপূর্ববকম্। 

ইহলোকে নুখং তুক্কা যাতান্তে হরিমন্দিরম্ 

ন ভবেঘ্বস্কুবিচ্ছেদো রোগঃ শোকঃ সুদারুণঃ | 

প্রোধিত। স্ত্রী লভেৎ কাস্তৎ ভার্যাভেদী লভেৎ প্রিগ্লাম্ 

অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্ধনে! লভতে ধনম্। 

নিভূ'মিলভিতে ভূষিং প্রজ্ঞাহীনো লভেদ্ধিয়ম্।| 

রোগাদ্িমুচ্যতে রোগী বদ্ধো। মুচ্যেত বদ্ধনাৎ। 
ভয়াম্মুচ্যেত ভীতত্ত মুচ্যেতাঁপন্ধ আপদঃ। 

অম্পষ্টকীর্তিঃ সুষশো মূর্খো ভবতি পণ্তিতঃ || 
ইতি ব্র্গবৈবর্তে প্রীনারায়ণনারদসংবাদে শ্রীকষ্জন্মথণ্ডে 

. আ্রীরাধিকান্তোত্রৎ সমান্তম্ || 

শনিজ্ঞোত্র 

গু খোড়ঃ শনৈশ্চরো! বক্রশ্ছায়া-হৃদয় লন্দনঃ | 

মার্তগুজস্তথা। সৌরি: পাতঙ্গিগ্র£নায়কত ॥ 

বদ্ধণাঃ ক্রুরকর্ম্ম। চ নীলবন্ত্রোৎঞ্জনহ্য তিঃ। 

্বাদশৈতানি নামানি প্রাতরুখায় বঃ পঠেৎ॥ 



বিশুদ্ধ আহ্চিকণক্কত্য ৩৯৫ 

বিষমস্থোধিপি ভগবান্ সুপ্রীতন্তস্য জায়তে। 
গার্গাশ্চ কৌধিকশ্চৈব পিগ্সলাদো মহামুনিঃ ॥ 

শনৈশ্চরকৃতান্ দোবান্নাশয়স্তি ত্রয়ং স্বৃতাঃ | 
ইতি শ্রীশনৈশ্চরস্তবঃ সমাপ্তঃ || 

সাতৃচেষ্ভা্র 

ব্যাস উৰাচ-_- 

মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার হ্বদয়া সতী । 

দেবী ভূ-রমণীশ্রেষ্ঠা! নির্দোষ সর্ববহূঃথছা। ॥ ১ 

আরাধ্য। পরম! মায়! তুষ্ট শাস্তি: ক্ষম। গতি: । 
স্বাহ! স্বধ। চ গৌরী ম। পদ্মা! চ বিজয়! জয়! ॥২ 

ছুঃথহত্ত্রী চ নামানি মাতুবৈ” পঞ্চবিংশতিঃ। 

শ্রবণাৎ পঠনার্লিত্যং সর্বহূঃখা?্ বিমুচ্যতে ॥ ৩ 
ছুঃখবান্ স্থখবান্ বাপি দৃষ্টা মাতরমীশ্বরীম্। 

মহানন্দং লভেন্নিত্যং মোক্ষং বা চোপপদ্ততে ॥ ৪ 

ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃন্তোত্র' মহাগুণম্। 

পরাশরমুখাৎ পূর্ববমশ্রৌষং মাতৃসংস্তরতৌ ॥ ৫ 
মঃ স্তৌতি মাতরং সাক্ষাৎ পাদাজং প্রণিপতা চ। 

'পায়শ্চিন্তী পাপমুক্কে | দু'খবাংশ্চ সুধী ,ভবেৎ || ৬ 

ইতি বুহদ্বর্্পুরাণে মাতৃত্তো ব্রৎ সমাগম 

অপরাখভ্ভঞীন-০ম্তাত্র 

প্রাগ্দেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতো নার্চিতো হহং, 

ভেনাগ্যাকত্যবগৈর্ষ ঠিরজদহনৈবাঁধ্ামানো বরিষ্টেঃ | 
স্বত্বা জন্মান্তরং নে। পুনরিহ ভবিতা ক্কাশ্রয়ঃ ক্কাঁপি সেব।, 

ক্ষস্তব্যো যেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১ 



0৯০ বিশুদ্ধ আহিক-কুত্য 

বাল্য বালাভিলাবৈর্জড়িতজড়মতি-ব্ণললীলা প্রসক্তো 
ন ত্বাৎ জানামি মাত: কলিকলুষহরাৎ ভোগমোক্ষৈকদাত্রীম্। 
নাচারো নৈব পুজা! ন চ যজনকথা ন স্ৃতিনৈ'ব সেবা 
কম্তব্যো মেইপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ২ 

প্রাপ্থাহং যৌবনঞ্চেদ বিষধরসদৃশৈ-রিজ্জিমৈর্দষ্টগাত্ো, 
নষ্টপ্রজ্ঞঃ পরস্ত্রীপরধন-হরণে সর্ব] সাভিলাষঃ | 

তরংপাদাস্তোজষুগ্মৎ ক্ষণমপি মনসা ন স্বতোহহং কদাপি, 

কষম্তুব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৩ 

প্রৌঢ়ঃ প্রৌট়াভিলাষৈঃ সুতহ্দিতৃকলত্রার্থ-মন্নাদি চেষ্টঃ) 

ক প্রাপ্িঃ কুত্র যামীত্যনিশ-মনুদ্িনং চিন্তম়! জীর্ণদেইঃ | 

নে] তে ধ্যানং ন চাস্থ। ন চ ভজন কথ। নামনংকীর্নং বা, 

ক্ষম্তব্য। মেৎপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৪ 

বৃদ্ধতে বুদ্ধিহীনঃ রুশবিবশতন্ুঃ শ্বাকাসাতিসারৈ:, 
কর্মানহেণহক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ । 

পদ্চাতাপেন দগ্ধো৷ মরণমনু দিনং ধ্যেয়মাত্রৎ ন চান্তযৎ, 

কষম্তুব্যো! মে২পরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৫ 

কৃত! ্গানং দিনাদৌ। কচিদপি সলিলং নাহতৎ নৈব পুষ্প, 
নো নৈবেস্তার্থিচেষ্টা কচিদপি চ কৃতা নাপি ভাবো ন ভক্তিঃ | 

নন্তাসো! নৈব পুজা ন চ মন্থজপনৎ নাপি চর্চা কৃতা তে, 

কষম্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে | ৬ 
জানাযি ত্বাংৎ ন চাহং ভবভয়হরণীং সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীৎ, 

নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্যত্ুদ্ধাং দয়াঢ্যাম্ | 

মিথ্যাকাধ্যাভিলাধৈ-রনুদিন-মভিতঃ গীড়িতো ছুঃখসজ্যৈঃ, 

ক্ষস্তব্যো। মেৎপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৭ 



বিশু আহ্কিক-কৃত্য ৩৯% 

কালাভশ্তামলালীৎ বিগলিতচিকুরাৎ খড্ামুণ্ডাভিরামাং, 

স্রাসত্রাণেষ্টদাত্রীং কুণপগণশিরোমালিনীং দীর্ঘদেহাম্। 
সংসারশ্তৈকসারাং ন চ জননহরাং ভাবিতো! ভাবনাভিঃ, 
ক্ষহ্থব্যো মেহপরাধঃ গ্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৮ 

ব্রহ্মা বিঝুস্তথেশঃ পরিণমতি সদ! ত্বংপ্দাস্তোজধুগ্মং, 

ভাগ্যাভাবারন চাহং ভবজজননি ভবৎপাদপক্সৎ ভজামি। 

মিথ্যালোভপ্রমোছৈ: কৃতবিবশমতিঃ কামুকোহহৎ গ্রযাচে, 
ক্ষস্তবো। মেপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৯ 

রাগঘেষগ্রমত্তঃ কলুষযুত-তন্থঃ কামলোভা তিমুগ্ধঃ, 
কার্ধ্যাকার্ধ্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌলসন্গৈ ধিহীনঃ । 

ক ধ্যানং তে ক চার্চ ক চ মন্ুজপনং নৈব কিঞ্চিং কৃতোইহং 

ক্স্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে || ১০ 

রোগী ছুঃখী দরিদ্রঃ পরবশক্কপণঃ পাংশুলঃ পাপচেতা, 

নিদ্রালশ্তপ্রসন্তঃ স্বজঠরভরণে সর্বদ। ব্যাকুলাত্মা! ৷ 

কিন্তে পূজাবিধানং কচন তব মতিঃ কাহুরাগঃ ক চাস্থা, 

ক্স্তব্যো বেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ :১ 

মিথ্যাব্যামোহবর্গৈঃ পরিবূতমনসঃ ক্লেশসঙ্ঘাবৃতস্য, 

ক্ষুতৃয়িস্্রান্িতসা ম্মরণবিরহিণঃ পাপরুতা গ্রবৃতেঃ। 
দারিদ্রস্য ক ধর্মঃ কুচ ভজনবিধিঃ ক স্থিতি: সাধূসঙ্গে, 

ক্ষস্তব্যো মেইপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১২ 

মাতস্তাতস্য দেহাক্জননি-জঠরজ-স্তাবতা ত্বহুশো হহৎ, 

বং বর্তরী কারয়িত্রী করণগুণম়ী কর্হেতুন্বরূপা। 
বং বুদ্ধিনিশ্চেত্তসংস্থাপ্যহমতিকুমতিঃ সর্বমেব ত্বদর্থং, 

ক্ষম্তব্য। মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরপে করালে ॥ ১৩ 



৩৯৮ বিশুদ্ধ 'আকিক-কত্য 

ত্বং ভূষিত্বং জলৌঘম্বমসি হুতবহত্বং জগদ্ বাযুবপৎ 

তবধধাকাশো! মনন্চ প্রক্কৃতিরপি মহতপুর্ধিবিকাহঙ্ক তিশ্চ | 
আত্মা চৈবাসি মাত: পরমপি ভবতী ত্বংপরং নৈব কিঞ্চিৎ, 

ক্ষম্তব্যে। মেইপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ।। ১৪ 

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিম্থৃত। সুন্দরী ভৈরবী ত্বং, 

ত্বং ছুর্গী ছিন্নমন্ত! ত্বমসি চ ভূবন! ত্বং হি লক্ষী: শিবা ত্বম্। 

ধূমা মাতঙ্গিনী ত্বং ত্মসি চ বগল! মঙ্গল! হিহ্ুলাখ্য1, 
ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১৫ 

স্তোত্রেণানেন দেবীৎ পরিচরতি জনে যঃ সদ! তক্কিযুক্তো, 

ছুষ্ধীর্তিং হুর্গসঙ্ঘং পরিতরতি সমুদ্বিগ্রতা নাশমেতি। 

নাধিবাধিঃ কদাচিদ্ যদি ভবতি পুনঃ সর্বদা সাপরাধঃ, 

সর্বং তৎ কামরূপা। ত্রিভুবনজননী ক্ষামরেৎ পুজবৃদ্ধ্যা ॥1 ১৬ 
জেতা বক্তা কবীশো ভবতি ধনপতিদানশীলো দয়াক্ম, 

নিম্পাপো নিষ্ষলঙ্কঃ কুলমতিকুশলঃ সত্যবাগ. ধার্্িকশ্চ। 

নিত্যানন্দোদয়াঢ্যঃ পঞ্জগুণবিমুখঃ সৎকথাভ্যাসশীলঃ, 

সংসারান্ধিং স্থখেন প্রতরতি শিরিজাপাদপল্মাবলম্বাৎ ॥ ১৭ 

ইতি গুপ্তার্ণবতন্ত্রে প্রীহরপার্বতীসংবাদে অপরাধ-ভঞ্জন-স্তোত্রং সমান্তম্ । 



কবচ-মালা 
স্বভ্যার্জীয়কম্যচ 

জীপার্বত্যুবাচ । ব্রক্ষাদি-দেবরন্দেশ তপোময় জগৎপতে। যদ্ধৃত্ব 

পৃত্রবান্ মক্যো নারী পুত্রবর্তী ভবেৎ। কথরম্ব মহাদেব বদি ম্নেহোহস্তি 
মাং প্রতি ॥ ১ 

শ্রীশিব উবাচ। মৃত্যুঞ্য়স্থ কবচৎ দেবানামপি ছুল্পভম্। কথয়ামি 
নুরশ্রেষ্ঠে সাবধানাবধারয় ॥ ২ কবচং দেবদেবসা ব্রৈলোকাহিতকারকম্। 
পঠনাদ্ধারণাক্নারী পুরুষে বাপি নিত্যশঃ। নাপমৃত্ামবাপ্রোতি সুতার্থী 

পুত্রবান্ ভবেৎ || ৩ অন্য শ্রীমৃত্যুঞ্জকবচল্য করালভৈরধখবিষীয়ততরীচ্ছন্দ:, 
শ্রীমহারুড্রো দেবত! চিরজীবিপূরপ্রাপ্ত্যর্থ, জপধারণে বিনিয়োগঃ। 
মৃত্যু্য়ঃ শিরঃ পাতু কেশান্ কাষাঙ্গনাশনঃ। কপালং কালিকানাথ: 
কপোলৌ পাতু ভৈরবঃ ॥ ৪ নেত্রে নারায়ণসখঃ কণৌঁ”মে কালিকাপতিঃ ৷ 

নানিকে ভীবণঃ পাতু বদনং রক্ষসাৎ শ্রিয়ঃ | ৫ দস্তান্ কপাল্ধগোষ্টাধরং 

পাতু ভ্রিলোচনঃ। সোমার্ছধারী চিবুকং গলং বিশ্বেশ্বরো বিভুঃ ॥ ৬ 

কপন্ধা হৃদয়ং পাতু বক্ষে! বৃদ্ধিবিবর্ধক:। হস্ত শুলী সদা পাতু নখান্ 
(গঙ্জাধরঃ শ্বয়ম॥॥ ৭ অষ্টসিদ্ধিপ্রদঃ পাতু স্তনাবুদরদেশকম্। যোনিং 
দবিগম্বরঃ পাতু গুদং জজ্যে শলীশ্িথঃ ॥৮ কিং গ্শাননই্ীদে! গুল্ফৎ 
গাত্বস্থিমালবক্। শ্রীশঃ পাদা্গুলীঃ পাতু সর্বাঙ্গ, বিশ্বলোচনঃ || ৯ ইদং 
কবচমজ্ঞাত্বা ন ধত্বা বামলোচনা । পুত্রশোকবর্তী নিতাৎ নষ্টপৃপ্পা চ সা 

তবেৎ।। ১* তম্মাদ্ রহস্যং দেবশি ভক্তা! তব ময়োদিতম্। ধারণীয়ং 
সদা দেবি গঠনীয়ং পরাৎপরম্ ॥ ১১ গোপনীয় প্রবত্ধেন শ্বযোনিরিব 
পার্বতি। ভূর্জে বিলিখ্য কবচং শাত-কৌন্তেন বেইর়েৎ ॥ ১২ পুজরিত্বা 
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বথান্ায়ং ধারয়েৎ কঠদেশকে। অথবা দক্ষিণে বাহৌ নারী বামতুজে 
তথা || ১৩ বিভূয়াৎ কবচং দিব্য সুরকল্পক্রমোপমম্। যো ধারয়তি 

পুণ্যাত্বা। সোইপি পুণাবতাৎ বরং ॥ ১৪ মার্কগেয় ইবাযুন্মৎপুত্রং প্রাপ্রোতি 

নিশ্চিতম্। বাঁয়তুল্যবলৎ' লোকে রূপেণ মদনোপমম্। কুবের ইব 
বিভ্তা্যৎ সত্যং সত্যং বদামযহম্ ॥| ১৫ বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা নষ্টপুষ্পা ৮ . 
যা ভবেৎ। চিরজীবিবহবপত্যা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ || ১৬ ভৃতপ্রেত- 

পিশাচা্ধা ক্ষরাক্ষস-পরগাঃ | দূরাদেব পলায়স্তে দ্বীপান্্ীপান্তরং রম ॥| ১৭ 
যন্মিন দেশে চ কবচৎ গেছে বা যদি তিষ্ঠতি। তদোশস্ত পরিতাজ্য 

প্রধাত্তি চাতিদূরতঃ || ১৮ 

ইতি শ্রীসংমোহুনতন্তরে-শ্ীপার্বতীশিবসংবাঘে 
ভীমৃত্যুগ্জয়কবচৎ সমাপ্তম্। 

[রামকন্যচ 

ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্তামং রামং রাঁজীবলোচনম্। জানকীলক্মণোপেতং' 
জটামুকুটমগ্থিতম্।। ১ সাসিতুণধন্র্বাণপাণিৎ নক্তঞ্চরাস্তকম্। শ্বলীলয়া 

জগজাতুমাবিভূ তমজং বিতুম্। রামরক্ষাৎ পঠেৎ প্রাজ্ঞ: পাপস্থীং অর্ক- 
কামদাম্ ॥ ২ 

অন্ত শ্রীরামকবচস্ত বুধকৌ শিকথবির্গাযত্রীচ্ছন্দ: শ্ররামচন্ত্রো দেবতা 
প্ীরামচন্র্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥ 

ও শিরো মে রাত্ববঃ পাঁতু ভালং দশরথাত্মজং। কৌশল্যেয়ো৷ দশে 
পা বিশ্বামিত্তপ্রিয়: শ্রুভী ॥ ৩ ঘ্রাণৎ পাতু মখত্রাতা মুখং সৌমিত্রিবংসলঃ। 
জিহবা বিদ্কানিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরতবন্দিতঃ ॥ ৪ স্কন্ধৌ দ্িব্যাযুধঃ পাতু 
তৃতবৌভগ্নেশকার্মক:। করো সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়, জামদগ্যজিৎ ॥ ৫ 
বক্ষ: পাতু কবন্ধারিঃ স্তনৌ শীর্বাগবন্দিতঃ। পার্থ কুলপতিঃ পাতু 
কুক্ষিষিক্ষাকুনন্দনঃ ॥ ৬ অধাং :পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাদ্ববদা শ্রয়ঃ। 
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গুং জিতেজিয়: পাতু পৃষ্ঠং পাতু রহৃত্তমঃ।| ৭ সুগ্রীবেশঃ কটিং পাতু 
সকৃথিনী হস্থুমৎপ্রভুঃ । উন রঘৃতমঃ গ্রাতু রক্ষঃকুলবিনাশরৃৎ ॥ ৮ জ।মুনী 

সেতৃককৎ পাতু জজ্যে দশমুখান্তক: | পার্থ বিভীষণঞ্দঃ পাতু রাষোহখিলং 
বপুত ॥ ৯ এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাৎ যঃ শ্কৃতী পঠেৎ। স চিরাযুঃ 

 হ্থুখী পৃত্রী বিজয়ী বিনয়ী ডবেৎ || ১৯ পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিণশ্ছপ্লচা- 
রিণঃ। ন ড্রষ্ষপি শকান্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ | ১১ রামেতি রামভদ্রেতি 

. রামচন্দ্রেতি বা স্বরন্। নরো ন লিপাতে পাপৈভূ'ক্কিৎ মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ১২ 

অগজ্জত্রৈকমন্ত্রেণে বামনামাভিরক্ষিতম। যঃ করে ধারয়েৎ তন্ত 

করম্থাঃ সর্বসিদ্ধয়ঃ |1১৩ ভূর্জপত্রে ত্িমাৎ বিদ্তাৎ গঙ্ছচনানচর্চিতাম্। 

কুত্ব! বৈ ধারয়েদ্যস্ত সোহভীষ্টং ফলমাপ্ুয়াৎ ॥১৪ ক্ষাকবন্ধ্যা চ য1 নারী 
ষুতাপত্যা চ যা! ভবেং। বহবপত্যা। জীববৎলা1! স| ভবেক্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫ 

বজ্পঞ্জরনামে্ং যো রামকবচং গঠেৎ। অব্যাহতাজ্ঞ;ঃ সর্বত্র লভতে 
জয়মঙলম্ 1১৬ আদিষ্টবান্ যথা শ্বপ্রে রামরক্ষামিমাৎ হরিঃ। তথা 

লিখিতবান্ প্রাত; প্রবৃদ্ধো বুধকৌশিকঃ |1১৭ ধন্িনৌ বন্ধনিক্ত্ংশো। কাক- 
পক্ষধরো শুতভৌ) বীরো মাং পথি রক্ষেভাৎ তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ 1১৮ 

তরুণৌ রূপসম্পনৌ স্ৃকুমারৌ মহাবলৌ। পুগুরীকবিশালাগে। চীরকুণা- 

জিনাম্বরো ॥১৯ ফলমূলাঁশিনৌ দাত তাপসৌ ব্রহ্ষচারিণৌ। পুতে 
জবশরপক্তৈতৌ ভ্রাতরৌ রামঙলক্্সণৌ 1২৯ শরণ সর্বসবানাৎ শ্রেঠো। 
সর্বধন্ুম্মতাম্। রক্ষ:কুলনিহস্তারে ত্রায়েতাৎ নো৷ রঘৃত্তমৌ ॥২১ আত্তসজ্য, 

ধন্ুযানিষুম্পৃশা-বক্ষয়া শুগন্বিঙ্গলঙ্গিনৌ। রক্ষণায় অয রামলপ্রণাবগ্রতঃ 

পথি দৈব গচ্ছতাম্ ॥২২ সরদ্ধ: কবচী খঙ্জা চাগ্রবাণধয়ো যুব! । বচ্ছ- 

স্নোরখক্চান্নান্ রামঃ পাতু সলক্্ষণঃ 1২৩ অগ্রতন্ত নৃসিংহে! মে পৃষ্ঠতে। 

গরুড়ঘবজঃ। পার্খয়োস্ত ধহুত্মস্তৌ সশরৌ। রামলক্পণৌ ॥২৪ রাছে। 

দাগরণিঃ শূরে! লক্ষণানুচরো৷ বলী। কাকুৎস্থঃ পুরুষ; পুর্ণ; কে শল্যেয়ে। 
রঘৃতঘঃ 1২৫ বেদ্ধান্তবেদে]! যজ্েশঃ পুরাপঃ পুর্যোভম: | আানকী বলুভঃ 

২ পি 
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লীবান অপ্রমেয়পরাক্রমঃ 1২৩ দক্ষিণে লক্ষণো ধন্বী বামে ৮ জানকী 
সত ভা। পুরতো মারুতিরযস্ত তং নমামি রঘৃত্বমন্।1২৭ আপদামপহন্থারং 

দ্বাতারং সর্ধসম্পদাম্। গুণাক্ধিনাম শ্রীরামৎ ভূয়ো ভূয়ো!। নমাম্যহ্ম্ ২৮ 

এতানি মম নামানি মন্তক্কো যঃ সদা পঠেৎ। অশ্মেধাযুতং পুণ্যং স 

প্রাপ্সোতি ন সংশয়: 11২৯ 

ইতি পদ্মপুরাণে বজ্জপঞ্জরং নাম শ্রীরামকবচং সমাগুম্। 

অক্ষস্-কববচ 

নারদ উবাচ।-ইন্দ্াদ্যমরবর্গেষু বর্ধন বৎ পরমাতৃতম্। অক্ষয় 

কবচৎ নাম কথয়ন্ব ময়ি প্রভো। | যদ্ধত্বা কর্ণবীরপ্ত ভ্রেলোক্যবিজয়োই- 

তিবৎ 1১ 

বদ্দোবাচ।*_শৃগু পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ কবচং পরমাস্ভূতম্। ইন্ত্রাদিদেব- 
বন্দৈশ্চ নারায়ণমুখাচ্ছ,তম্।।২ ভ্রেলোক্যবিজয়স্তাস্ত কবচন্ত প্রজাপতিঃ। 

খাষিস্ছন্দো দেবতা চ সদা নারায়ণঃ গ্রভৃঃ।/৩ ও পাদৌ রক্ষতু গোবিন্দো 
জজ্বে পা জগৎপ্রতুঃ। উরু চ কেশবঃ পাতু কটিং দামোদরম্তপা 11৪ 

. বদনং শ্রীহি: পাতু নাড়ীদেশধ মেহচ্যুতঃ | বামপার্খ তথা বিকুর্দক্ষিণ্ 

সর্শনঃ ॥৫ বাহুমুলং বানুদেবে। হাদরঞ্চ জনার্দীনঃ। কৎ পাতু বরাহশ্চ 

কৃষশ্চ মুখমণ্ডলম্ ৬ কণে। মে মাধবঃ পাতু হৃধীকেশশ্চ নাসিকে । 

নেত্রে নারায়ণঃ পাত ললাটং গরুড়ধবজ্ঃ ॥৭ কপোলং কেশবঃ পাতু 

চক্রপাণিঃ শিরন্তথা। প্রভাতে মাধবঃ পাত মধ্যান্ছে মধৃহ্থদনঃ 0৮ 

দিনান্তে দৈত্যনাশশ্চ রাত রক্ষতু চন্ত্রমাঃ। পূর্বস্তাং পুগুরীকাক্ষে। 
বায়ব্যাঞ্চ জবনার্দিন:4 আকাশে স্তাদজ: পাত পাতালে চ স্থুদর্শনঃ|৯ ইতি 

তে কথিতং বংস সর্বাস্্রোঘবিগ্রহম। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং 
ন ফল্যচিৎ 1১৯ কবচং খারয়েন্যন্ত সাধকে] দক্ষিণে ভূজে। দেবা অন্য! 

গল্ধর্ধা বন্ঠাস্তস্য ন সংশয়ঃ ১১ যোধিদ্বামতুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে 
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ভুজে। বিভৃয়াৎ কবচৎ পুণ্াৎ সর্ধসিদ্দিযুতো ভবেৎ।1১২ কে যো 

ধারয়েদেতৎ কবচং মৎম্বরূপিণম্। যদ্ধে জরমবাপ্োতি দ্যুতে বাদে চ 

সাধকঃ | সর্বথা জয়মাপ্োতি নাশ্চিতং ঝায়দন্মনি ১৩ অপুত্ো লভতে 

পুত্র, রোগনাশস্তথা ভবেৎ । সর্বপাপপ্রমুক্রস্চ * বিষুলোকৎ স গস্ছতি 0১৪ 

ইতি শ্রীবন্গলংহিতায়াৎ দেবছুল্'ভৎ নামাক্ষয়-কবচত সমাধীম। 

লৃসিহহ-কব্চ 

নারদ উবাচ।-_ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ ঈড্যে্বর জগৎপতে। মহাবিষ্গেনৃ- 

পিংহপা কধচং ব্রছি মে প্রতো। যস্য প্রপঠবাদবিদ্বান জ্রেলোকাবিজরী 

ভবেৎ 1১ 

ব্রদ্মোবাচ।-_শৃথু নারদ বক্ষ্যামি পুতরশ্রে্ট তপোধন । কবচৎ নর- 

সিংহস্য ব্রেলোক্যবিজয়াভিধম্।।২ যস্য প্রপঠনাদ্খাগী ভ্রেলোক্যবিজয়ী 

ভবেৎ। অ্রষ্টাহৎ জগতাৎ বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ ॥৩ লক্গীজ্জ গত্রয়ং 

পাতি সংহত চ মহেশ্বরঃ । পঠনাদ্ধারণার্দেবা বুবু দিগীশ্বরাঃ 08 

বঙ্ষমন্ত্রময়ৎ বক্ষ্যে ভূতারিবিনিবারকম্ । বস্য প্রসাদাদুবরবাস।স্ৈলোক্য- 

বৈভয়ী মুনি: | পঠনাদ্ধারণাদবল্য শান্ত চ ক্রোধভৈরবঃ 1৫ ব্েলোক্য- 

বিজ্য়দ্যস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ॥ খ্াধিস্ছন্দশ্চ গায়রী নৃপিংহে। দেবতা 

বিছুঃ॥৬. ক্ষেটীৎ বীজং মে শিরঃ পাত ক্রবর্ণে। মহামগঃ। উগ্রং বীরৎ 

মহানিষুৎ জলম্থৎ সর্বাভোমুখম্ ৭ নুসিংজৎ ভীষণৎ' দ্রৎ মৃত্রামূ 'যৎ 

নমামাহম । ছাত্রিংশনক্ষরো, মন্তো মন্তরাজঃ স্ুনদ্রমঃ ॥৮ কণ্ঠ পাতু 

ধবং ক্ষৌং হৃজ্ঞগবতে চক্ষুমী মম। নরসিহায় চ জালামালিনে পাস্ছু 

মন্তকম্ ॥৯ দীপ্রদৎষ্টায় চ তথাগ্সিনেজায় চ নালিকাম্। * সর্ধরক্ষোস্বদেবায় 

সর্ব-ভূতক্ষয়ায় চ11১৭ সর্ববজবরবিনাশার দহ দহ পচচ্বয়ম্। রক্ষ রক্ষ 

সর্বমন্্র শ্বাহ! পাতু মুখং মম 0১১ তারাদিরামচন্জায় নমঃ পায়াদ্গুদং 

মম । ক্লীৎ পায়াৎ পাণিষুগ্মঞ্চ তারৎ নম প্দ* তত 0৮২ নারারণায 



৪৪ বিশুদ্ধ আহিক-কৃত্য 

পার্থ আহ হীং কৌঁ ক্ষোৌচ হাচ ফটু। বড়ক্ষরঃ কটিং পাতু নমো 
ভগবতে পদম্ ॥১৩ বাস্থদেবায় চ পৃষ্ঠং রীৎ কৃষ্ণায় উরুতয়ম্। রীং কুষায় 

সদ! পাতু জানুনী চ মনৃত্তমঃ 0১৪ ক্রী' গোঁ কী হামলাঙ্গায় নমঃ পারাৎ 
পদদ্বয়ম্। নরলিংহায় ক্ষেী' বীজৎ সর্বাঙ্গ, মে সদাবতু ॥১৫ ইতি তে 
কথিতং বৎস সর্ধমন্ত্রৌ্বিগ্রহম্ ॥ তব স্ষেহান্ময়াখ্যাতং প্রবত্তবাং ন 
কসাচিৎ|১৬ গুরুপুজাৎ বিধায়াথ গৃষ্বীয়াং কবচৎ ততঃ। সর্ধপুণ্যযুতো 

ভূত্বা সর্বসিদ্ধিযুতো .ভবেৎ 1১৭ শতমষ্টোত্তরঞ্চেব পুরশ্চর্য্যা বিধি: স্বৃতঃ । 

হবনার্দীন দশাংশেন কৃত্বা। সাঁধকসন্ত্মঃ ১৮ ততস্ত পিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্ম। 

মদনোপমঃ | ম্পর্ধীমুদ্ধয় ভবপে লক্ষীর্ব্বাণী বসেৎ ততঃ ॥১৯ পুষ্পাপ্রল্যষ্টকং 
দবব। মুনৈব পঠেং সরুৎ। অপি বর্ষহজ্াণাৎ পুজায়াঃ ফলমাপ্র,য়াৎ |২৯ 

তুর্জেবিলিখয গুলিকাৎ স্বরণস্থাৎ ধারয়েদ্যদি। কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহো 
নরসিংহে। ভবেৎ স্বরম্ 1২১ যোষিদ্বামভুজে চৈব পুরুষে! দক্ষিণে করে। 

বিভৃয়াৎ কবচৎ পুণ্যৎ সর্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥২২ কাকবন্ধ্যা চ বা নারী 

মুতবসা চ যা ভবেখ। জন্মবন্ধা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ ॥২৩ 

কবচন্ত প্রমাদেন জীবনুক্তো ভবেল্সরঃ। ত্ৈলোক্যৎ ক্ষোভয়ত্যেব 

ভ্রেলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥২৪ ভূৃতপ্রেতপিশাচাশ্চ রাক্ষস! দানবাশ্চ ষে। 
তং দৃষ্টা প্রপলায়স্তে দেশান্দেশীস্তরং ফ্রুবম্ ॥২৫ যন্মিন গেহে চ কবচৎ 
গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি। তং দেশস্ত পরিত্ঞজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ ॥২৬ 

ইতি শ্রীব্র্ষসংহিতায়াং ত্ৈলোক্য বিজয়ং নাম নৃসিংহকবচৎ সমাপ্তম্। 

নবগ্রহকন্ষচ 

ব্রদ্ধোবাচ”€( ৩ ) শিরো। ষে পাতু মার্তওঃ কপালং রোহিণীপতিঃ ॥ 

'হুখমজারক: পাতু কচ শশিনন্দনঃ 1১ বুদ্ধিং জীবঃ সদ! পাতু হৃদয় 

তৃুনন্দনঃ। জঠরঞ্চ শমিঃ পাতু ভিহ্বাং মে দিতি-নন্দনঃ ॥২ পাছো কেডুং 

' ধা পাড় বারাঃ সর্ধাষের চ। তিথযোংক্টৌ দিশঃ পান্ধ নক্ষত্রাণি বপু৯ 
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সব] ॥৩ অংসৌ রাশিঃ সদা! পাতু যোগাশ্চ স্থৈর্যঘেব চ। গুহাং লিং সদ! 

পান্ত সর্ব গ্রহাঃ শুভপ্রধাঃ | অপিমাদীনি সর্বাণি লভতে ষঃ পঠেদ্্রবং ॥৪ 

এতাৎ রক্ষাং পঠেন্যস্ত ভক্তা স্থপ্রধত; সুধী: | স চিৰায়ুঃ সুখী পুত্রী 

যুদ্ধে চ বিজয়ী ভবেং॥|৫ অপুত্রো লভতে - পুত্রং ধনার্থী ধনমাপু,য়াৎ । 
দারার্থী লভতে ভার্ধ্যাৎ স্রূপাৎ লুমনোহর!ম্ 11৬ রোগী রোগাৎ প্রমুচোত 
বন্ধে! মুচ্যেত বন্ধনাৎ। জলে স্তলে চাস্তরীক্ষে কারাগারে বিশেষতঃ । 

যঃ করে ধ!রয়েক্পিত্যৎ ভয়ং তসা ন বিদ্তাতে ॥৭ ব্রদ্ষহতা। সুরাপানং স্তোয়ং 

গুর্ধঙ্গনাগমঃ । পসর্বপাপৈ: প্রমুচোত কবচস্য চ ধারণৎ ॥৮ নারী 

বামতুজে ধত্বা সুখৈশ্বর্যযসমন্থিতা । কাকবন্ধ্যা জন্মবন্ধ্যা মুতবংা চ বা 

ভচেখ। বহরপতা। জীববৎসা কবচন্য প্রসাদতঃ ॥৯ ইতি গ্রহ্যামলে 

উত্তরথণ্ডে নবগ্রহকবচৎ সম্পূর্ণন্। 

সূর্য্যকব্চ 

শ্রীঙ্র্যা উবাচ। শান্ধ শান্ মহাবাহো শৃণু মে কবচং শুভম্। 
ব্রেলোক্যমঙ্গলং শাঁম কবচৎ পরমান্কুতম্ ॥১ যজজ্জাত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক ফলং 

প্রাপ্রোতি নিশ্চিতম্। যদ্ধত্বা চ মছাদেবেো গণানামধিপোভবৎ ॥২ 

পঠনাদ্ধা রণাদবিধুঃঃ সর্বেষাৎ পালক: সদা । এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ে সর্ব 

শব্যমধাপুযুং ॥৩ কব্চসা খধিব্র্মা ছন্দোহসুইুবুদাহতম্। শ্রিহুর্যো 
দেবতা চাত্র সর্ধদেবনমস্কৃত: ॥৪ বশ-মারোগা-মোক্ষেযু' বিনিয়োগঃ 
প্রকীন্তিতঃ 1৫ রর 

প্রণবো মে শির: পাঃ ঘ্বণির্মে পাতু ভালকম্। শ্ৃধ্যোধব্যান্নয়ন- 

হবন্বমাদ্বিত্যঃ কর্ণযুগ্মকম্ ॥৬ অগ্টাক্ষরে! ম্হামন্্রঃ সর্বধাভীউফলপ্রদঃ 1৭ 

স্্ীং বীজং মে মুখং পাতু হৃদয় তুবনেশ্বরী। চক্দরবীজং বিসর্গাচাৎ পাতু 
থে গুহদেশ কম্ 1৮ ত্র্ক্ষরোহসৌ মহামন্ত্র পর্বতগ্রেষু গোপিতঃ। শিবে! 
বহিলমাধুকে! বামাক্ষিবিদ্দুভূষিত; (৯ একাক্ষরো মহান পন্য 
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প্রকীর্তিত:| গুস্বাদগুহতরে মন্ত্রো বাঞ্ধা চিন্তামণিঃ স্বাতঃ | শীর্ষাদিপাদ- 

পর্যান্তং সদা পাত মনূত্ধষঃ |১* ইতি তে কথিতৎ দিব্যং ত্রিযু লোকেষু 
ছুল্লভম্। শ্রীপ্রদৎ কান্তিদং নিত্যৎ ধনারোগ্যবিবদ্ধনম্ ॥১১ কুষ্ঠাদিরোগ- 

শমনং মহাব্যাধিবিনাশনম্। ত্রিপন্ধাযৎ যঃ পঠেক্লিত্যমরোগী ব্লবান্ 
ভবেৎ ॥১২ বহন] কিং ময়োক্তেন যদ্যম্মনসি বর্ততে । তত্তৎ সর্বং ভবেৎ 

তসা কবচস্য চ ধারণাৎ||১৩ ভৃতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ। 

্রহ্বরাক্ষসবেতালা ন দ্রষ্ুমপি তং ক্ষমাঃ ॥১৪ দুরাদেব পলায়ন্তে তস্য 

সংকীর্ভনাদপি। ভূজপত্রে সমালিখ্া রোচনাগুর়ুকুক্কুমৈ: ॥১৫ রবিবারে 

চ সংক্রান্ত্যাৎ সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষত: । ধারয়ন্ সাধকশ্রেষ্টঃ শ্রীহুর্যাস্য পরিয়ে 
ভবেৎ ॥১৬ ত্রিলোহমধ্যগং কৃত্বা ধরায়েদক্ষিণে করে। শিখায়ামথবা 

কণ্ঠে সোহপি হুর্য্যো! ন সংশয়ঃ ॥.৭ ইতি তে কথিতং শ্ান্ব ত্রৈলোকা- 
মঙ্গলাভিধম্। কবচং ছুলভং লোকে তব ন্নেহাৎ প্রকাশিতম্ (১৮ 

অদ্ঞাত্বা কবচং দিব্যৎ যো জপেৎ নুর্ধামন্ত্রকমূ। সিদ্ধিনঁ জায়তে তসা 
করকোটিশতৈরণি ॥১৯ ইতি শ্রীব্রক্ষষা মলে ত্রেলোক্যমঙ্গলং নাম শ্রী-র্য্যকচং 
সমাপ্তম্। মন্ত্র-ও হীং হীং হুর্যযায় (জপ ৬*০* )। দেবতা মাতঙ্গী। 

০সাসকন্ষমচ 

ঈশ্বর উবাচ।| শৃণু দেবি মহাতত্বং সোমস্য কবচং শুভম্। বস্য 

প্রপঠনাদ্দেবি সোনরিষ্ট প্রণশ্তি ॥। অস্য ভীচন্্রমসঃ কবচস্যাত্রির্খাষন্তি- 
&পৃছন্দঃ শীসোমো দেবতা সোমরিষ্িশান্তযর্থ$ জপে বিনিয়োগঃ ॥ ক 

খং গং ঘং ডং পাতু হদয়ং ফামিনীপতি: । চং ছং জং বং ঞং পাতু মস্তকং 
মেহত্রিগোত্রভঃ || টৎ ঠৎ ভং ঢং ণং পা শিখাঞ্চ তাপহা। মম। তং থং 

দং ধং নং কবচং মে মুগাক্কঃ শ্বেতপল্পভৎ ॥ পংফং বং ভং মংপাতুনেত্রে 

ঘে বোহিণীপত্তিঃ। বং রং.লং বং শং যং সংহংসর্বানে পাতু চক্মাঃ॥ 

ফবচং ছিজ্রাজস্য কথিতং ধীরবন্দোতে। যস্য প্রপঠনাদেবি সর্ধারি্ং 
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বিনস্তুতি ॥ কপু'রচন্দনৈযুক্তৎ ক্ত্বা ভূঙ্ঞঁে বরাঁননে। ক্ীরিকামূল- 
সংঘুক্তং রৌপস্থং ধারয়েদ্ যদি । পর্বব্যাধিপ্রশমনৎ পুত্রদং ধনদং ভবে । 
পোমবারে যহেশানি কৃহোপবসনৎ মুব1!। ভক্তিতঃ সোমমভ্যর্চ্য কবচং 
ত্রিঃ পঠেভু যঃ॥ মানমধ্যে মহেশানি পুতবান্ স ভবে্ প্রথম ॥ ইদং 

কবচমন্ডত্বা! লোমযাঁগং করোতি যঃ। নি্ষলা সা! ক্রিয়া তস্য জপপুজ|দিকং 

তথ। ॥ ইতি সোষকবচং সমাপ্রম্ ॥ যন্ত্র রং ক্লীং সোমায় (জপ 

১৫৯০০০)। দেবতা--কমলা। 

সঙ্গলকব্চ 

ঈশ্বর উবাচ।॥। শৃণু দেবি নহেপানি ভৌমস্য কবচৎ মুদ্|। পঠনা- 

দ্ধারণাদ্ ভৌমরিষ্টং যস্য প্রণশ্ততি || অদ্য শ্রীমঙ্গলমহাগ্রহকবচস্য ভরদ্বাজ 

খাষিঃ বড়ষ্কা পওক্তশ্ছন্দঃ শ্মজলো দেবতা মঙ্গলগ্রংঞত/এ৫ং পাঠে 

বিনিয়োগঃ || অং মাৎ মে শিরঃ পাতু হং ঈং পাই কপোলকম্। উৎ উং 

কণো সদা পাতু খং রং মে পাঠ ভালকম্। ৯$ ৯« পাঠ দদা গণ্ডো এং 
এঁৎ পাতু শ্রতী মম। ও ও পাতু সদা নেত্রগয়ং মে ধরণীস্থৃত: ॥ অং 

পাতু মধ হৃদয়ং অঃ সর্বাঙ্গে মমাবতু || ইদং ভৌমস্য কবচৎ প্রাতরুখায় 

ষঃ পঠে্। সর্বব্যাধিবিনির্ঘুক্কো গ্রহপীড়া ন দ্বারুণাঃ॥ ভৌমবারে 
নিশাভাগে উপবাসৎ করোতি ষঃ। খাণগ্রন্ত খণরেখামঙ্গারেণৈব কারয়েৎ | 

প্রোঞ্ছয়েদ্ বামপাদেন ঝণং ত্যক্কা ধনং লভেৎ। কবচং ব্রিঃ পঠেদেবি 
নিশামধ্যে বরাননে । প্রাতঃ স্বাত্ব! দ্বিজোহভ্যর্চয পারণৎ ন্বয়মাচরে ॥ 

এবং সমাপ্ত দেবেশি ষঃ কু্ধ্যাদ ভর্তিভাবতঃ। খণান্ুক্তে! মহেশানি 

ধনমাপ্লোতি পুক্কলম্॥ ভূজ্জ পত্রে ত্বিমাৎ বিদ্যাৎ রক্তচন্মনমিশ্রিতে | 

সিংহ্মূলান্থিতাং কৃত্বা তাতস্াং ধারয়েদ যদি । ক্ষতত্রণাদযা যাবস্তে! ঘোষ 

নন্তপ্তি পার্বতি ॥ ইতি মঙ্গলকবচং লমাপ্তীম্ ॥ মন্ত্র--৬ হুং শ্রী, মঙলায় 
€ অগ ৮০**)। দেবতা--বগলানুর্খা। * 
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বুখকববচ 

ঈশ্বর উবাচ ॥ শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বৃধসা কবচৎ পরিয়ে । যল্ত 

বিজ্ঞানমাত্রেণ নর; শুদ্ধত্বমাপ্র-য়াৎ। অন্য ্রাবুধগ্রহকবচস্য শক্কি,খবি- 

রমুপ্ ছন্দ: শ্রীবুধো দেবতা বুধগ্রহারিষ্টশান্তর্থ, জপে বিনিয়োগ: ॥ 

হ্ীং বীজং মে শির: পাতুন্রী: হা পাত মমোদরম্। হৃৎ হৎ পাতু সদা 

কণম্ খংষ্ঝং পাতু কটিস্থলম্॥ উ ধবীং পাতু সদ স্বন্ধৌ ছুৎ ফট পাতু 

স্তন দ্বয়ম্। হ্ীৎ হ্বীৎ করঞ্চ মে পাতু হা ফটু শ্বাহা পদছয়ম্।॥ আং 

নাতিং মে বুধঃ পাতু হী হীৎ সৌম্যো গুদং তথা । আকারাদি ক্ষকারা্ং 

সর্বাঙ্গং পাতু সোমজঃ॥॥ ইতি তে কথিতং দেবি কবচং শশিজস্য চ। 

তরিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সৌনদর্যৎ স সমাপ্র-য়াৎ ॥ লিখিত্বা ভূজ্জ পত্রে তু 

কুষ্কমেন বরাননে ৷ বাট্যালমূলসংযুকৎ দবর্ণস্থং ধারয়েত্ু, যঃ। বামে চ 

দক্ষিণে চৈব স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্য চ। পুংসঃ স্ত্রী বশমাপ্রোতি জিয়া; পুমান্ 

ন সংশয়ঃ ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো যজেচ্চন্্রমঃসুতম্॥॥ জপপুজাদিকং 

তস্য শরন্মেঘস্য গজ্জনম্ ॥ ইতি বুধকবচং সমাপম্|। মন্ত্র_গু এৎস্ত্রীং 

শ্রীং বুধায় ( জপ ১৭০*০)। দেবতা -_ব্রিপুরাসন্দরী |. 

ব্রহস্পভিকব্মচ 

শ্রীপার্কত্যুবাচ ॥॥ দেবদেব মহাদেব লোকানাং হিতকারক। গুরোশ্চ 
কবচৎ দেব কপয়! মে প্রকাশয় ॥ ঈশ্বর উবাচ || শৃণু দেবি প্রবক্ষাষি 

কবচৎ ব্রন্মরূপিণম্। যল্ত গ্রসাদ্দাদ্দেবেশি সর্ববিদ্যানিধির্ভবেৎ।। কবীনাৎ 
জ্ঞামজননং সাধুনাৎ স্থখদায়কম্। অজ্ঞানাঞ্চ বুদ্ধিকরং ব্যাধিভীতিজয়া- 

পহম্॥ 'অস্য শ্রীবৃহস্পতিকবচস্য আঙ্গিরস খাবিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবৃহস্পতি- 
দেবতা সর্ধাভীষ্সিদ্ধার্থং দ্গপে বিনিয়োগঃ ॥ অং কং খং গং ঘং ওং আং 
শিরঃ পাতু ওক; সদা । ইং চং ছং জং বং ঞং ঈং কণ্ঠ, পারু বৃহস্পতিঃ, ॥. 
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উং টং ঠং ডং ঢং থং উৎ নাভিৎ পাতু সদা গুরুঃ। এং তং খং দং ধং নং 

ৎ গুরুঃ পাতৃধরং যম )॥ :9ৎ পং ফং বং ভং মং ও পাতু লিঙ্গং বৃহ- 
স্পতির্ব্ম ৷ অং যং রং লং বং শং বং সং হং অঃ পাতু সর্বা্ং দেবপৃজিতঃ ॥ 
নাসাদিচক্ষুর্বদনৎ হস্তসাদৌ ত্বচৎ কটিম্। পার্দাধঃকেশপধ্যন্ত, পাত 

জীব: সব হি॥ ইতি তে কথিতং দেবি কবচং গীষ্পতেঃ শুভম্। 
অগ্য প্রপঠনাদ্দেবি কবিজ্ঞানী চ সাধকঃ।। ইন্দং কবচমজ্ঞাত্বা জীবমস্ত্র 

জপেভুঃ। শতলক্ষজপেনাপি তস্য কাধ্যৎ ন সিদ্ধিদমূ। যৃত্রিস্ধযং 

মহেশানি বিদ্যার্থী কবচৎ পঠেৎ। পঠনাদ বর্ষমধো, হি বিদ্যা চ বিপুলা 
ভবেৎ ॥ তৃুর্জপহ্হে রোচনয়া! !লথিত্ব যন্ত ধারয়েৎ। ত্রিরাত্রমধ্যে দেবেশি 

বন্ধনান্মোচনং তবে ৭ ইতি বৃহস্পতিকবচং সমাপ্তম ॥ ম্ত্র_ হশীং রীং 
হৎ ধহস্পতয়ে (জপ ১৯৯০০ )। দেবতা--তার!। 

শুভ্র কন্বচ 

্ীপার্বত্যুবাচ ॥ মহাদেব বিরপাক্ষ সর্বতত্ত্প্রকাশরৎ | কথয়ন্থ 
মহাদেব কবচৎ ভার্গবসা চ॥ ঈশ্বর উবাচ।। শণু দিবি প্রবক্ষ্যাি 

শুক্রসা কবচৎ মুদা। অস্য প্রপঠনাদ্ধেবি পুন্রপোত্রান্বিতো ভবে || কবচস্য 
প্রসাদেন বন্ধ্যা চ পুত্রিণী ভবেৎ।। অন্য শ্রীশুক্রকবচদ্য ভার্গবাধিঃ 
পঙ্কিশ্ছন্দ; শ্রীশুক্রো দেবতা! সর্বাভীষ্টসিদ্ধযর্থ, জপে বিনিয়োগঃ | হাং 

বীঁজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হৃদয়ং পাতু মে সদা। হ্ুং বীজং মে শিখাং 
পাতু হৈ বীজং কবচৎ মম। হোৎ নেত্রে নে সদা পাতু হঃ পর্বাঙ্গং 

স্ুলোচনে ॥ অকারাদি ক্ষকারাস্তং বর্ণৎ পঞ্চাশদেব তু । উদ্ধমধশ্চতুঙ্দিক্ষ 

সর্বত্র পাতু ভাব: | ইদং হি কবচং দিব্যং তৃগুরিষ্টবিনাশনম্ । শতধ! 
পঠনার্দেবি পুরশ্চর্যযাফলং লভেৎ || কৃুর্য্যে তৌলিগতে দেবি ভৃগুবারে 

লিশামুখে। শতধা পঠনাদ্দেবি শুরুবৃদ্ধিঃ প্রজামতে । ধ্বজভঙ্গাদি- 
'রোগশ্চ স্গিপ্রৎ নগ্ততি পার্বতি & ইদং ক্ব্রমজ্ঞাত্বা ভৃগুমন্ত্রং জপেন্তু 
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যঃ। নিক্ষলা, জপপৃজ! চ মৃতে চ নরকৎ ব্রজেৎ ॥ ইতি শুক্রকবচং 
সমাপ্ম্ ॥ মন্ত্রঁ-উ হীং শ্রীং শুক্রায় (জপ ২১০**)। দেবতা__ভুবনেশ্বরী | 

শনিকন্চ 
দেবাবাচ। কবচং বন্ধধা গীতং গ্রহাণাং দেব তৈরব। ইদানীং 

শ্রোতৃমিচ্ছামি শনেঃ কবচমদ্ুতম্|॥ দেব উবাচ || জর্ববতন্ত্রেষু দেঁবেশি 

গোপিতং পরমান্ভুতম্। কৃবচৎ ছুলভং লোকে তব ন্নেহাৎ প্রকাশিতম্।) 

অন্য গগনে: কবচদ্য, গৌতম খধিবি'রাটু ছন্দ: শ্রীশনৈশ্চরো দেবতা- 
পছ্দ্ধরণে বিনিয়োগঃ ॥ গুকারো মে শিরঃ পাতু প্রৎংকারঃ কঠদেশকে। 

হীং মে ছদি সদ" পাতু শ্রীং মে পাতু সদা মুখম্ | ও ৎ হত শ্রীং শনৈশ্চরঃ 
পাতু মাং সর্বতঃ স্থিতম্। ইতি যঃ কবচং পুণাৎ ধারয়েদ্দক্ষিণে 

ভূজে। কণ্ঠে বা পরমেশানি সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। চিরঞ্জীবী ভবেন্লিতা- 

রোগী নাত্র সংশয়ঃ। তস্য তুষ্টঃ সদ সৌরিঃ পঠেং ষঃ সুসমাহিতঃ। 
শনৈশ্চরকৃত। পীড়া নাস্তি তসা ক্দাচন ॥ ইতি শনৈশ্চরকবচং সমাপ্তম্ '। 

মন্ত্র_ও তং হিং তং শ্রীশনৈশ্চরায় জপ ১০***)। দ্েবতা-_দক্ষিণাকালী । 

/ রাহুকব্চ 
ঈশ্বর উবাচ । শূণুষ দেবি চার্বঙ্গি ত্বং মে সর্বস্বরূপিণী। ন্বর্ডানু- 

কবচৎ দেবি মহাতেজঃপ্রদৎ শুভম্।| সর্বগ্রহাণাৎ তেজস্বী সবিতা 

বীরবন্দিতে। শতৃত্তমাচ্ছাদয়িতুং যঃ স রানুর্মহাবলঃ ॥ ম্বর্ভানোঃ 

স্থরপীতস্য পুজা! দেবৈঃ স্বভাবতঃ। দন্্যভয়হরে রাহুত্ডে স্থিত্বপ্রদায়কঃ ॥। 

সৈংহিকেয়স্য কবচধারণাদ্ বরকামিনি।' মহ্াবীরোইতিবলবান্ মল্লবিদযা- 
বিশারদ: || . করিকুস্তদারণায় শক্তিঞবতি পার্বতি। অস্য শ্রীমদ্রাছ- 

কবচন্য বিরপাক্ষ খষিঃ পঙ্কিশ্ছন্দে! রা বীজম্ উৎ শক্তিঃ স্ব্তান্থদেবিতা 
রাহুমহাগ্রহ্প্রীত্যর্থ, কবচপাঠে বিনিয়োগঃ ॥ ও গু আত আধ শির, 
পাহু হীং আং ক্রোং পাতু ভালকম্। ক্ষাংক্ষীৎ ক্ষুং চরণং পাতু আং 
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ঈং উৎ বাহুধৃগ্বাকম্।' গ্লাৎ শলীং গং উদরং পাতু হাং স্বাহা ক্লীং কটিং মম। 
.ষচাগ্রহঃ পাড় মে বক্ষং বাং বীৎ যুৎ লিঙমূলকম্।। ও ভীত কী মে গুদ 

পাতু ক্লীৎ স্বাহা জানুযুগ্মকম্। ক্লীৎ হুং সঃ কর্ণজিহ্বে চ শু ক্লীৎ নাভিং 

সণাবতু ॥ আপাদনস্তকং দেবি শ্বর্ভান্তকবচং প্রিয়ে।। কবচেনারূতো। 

ঘে। ছি রণমধ্যে বিশেন্ুদ1। বাযুবহ্ছিসমঃ শত্রস্তদা জিতো ন সংশয়ঃ ॥ 
মন্দাহে রাছবেলায়াৎ কবচং ভি পঠেদ যদি । সমর্চাৎ যঃ প্রকুব্বীত তস্য 

বি্ং বিনশ্ততি ॥ অমাবপ্যান্তে মন্দাহে যা বেল! বাহুরূপিণী,। তস্যাং 
পতিত্বা নবধ! বর্ষ শক্রবিনাশরুৎ ।| অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি বাঁছযর্চয়তে 

যদা। বিফলং জারতে সর্বং সাধকো মৃত্যুমাপুয়াৎ ॥ পুজাজপাদিবৎ 

যু সর্বং নি্ষলকৎং ভবেৎ। ইতি বাভুকবচৎ সমাপ্তম। মন্ত্র এঁৎ 

হশাৎ রাহবে (জপ ১২০০০ )। দেবতা-_ছিন্পমন্তা । 

০কতুকম্মঘচ 

ঈশ্বর উব চ ॥ শুণু দেবি মহামায়ে কবচং দেবদুর্লভম্। পঠিত্বা ধারয়িত্া 
চ সর্ধান্ রোগান্ বিনশ্ঠতি ॥ জরাদীনাং মহেশানি প্রণা খনম্। 

কুষ্তী শুলী জরী দুঃখ” মুচাতে নাত্র স'শয়ঃ | ধ্বজভঙ্গাদিরোগ।শাৎ নাখনং 

স্থথবৃদ্ধিদম্ || অন্ত শ্রীকেতৃকবচসা জৈমিনিখ্যিঃ পঙ্জিস্ছন্দ: শিখী দেবতা 

সর্ধরোগপ্রশমনার্থং পাঠে বিনিয়োগঃ || ও ও ৩ শিখি-মচাগ্রহ শিরোবদন- 

নাসাক্ষিকেশান্ রক্ষ ফটু স্বাহা। ও রীং গ্লোং করচরণাশলীত্গ্রলমাংস- 
মন্জরাস্থিগুক্রাণি রক্ষ ক্রুং ক্রুং স্বাহা। পুর্ববদক্ষিণোত্তরপশ্চিমেশানাগি- 

নৈর্খতবায়ব্যাধউত্ধদিক্ষ সর্ববর্ণোহকারাদিক্ষকারাস্ত:, সর্ধত্র মাং রক্ষ রঙ্গ 

ক্বাহা || ইতি তে কথিতং দেবি শিখিনঃ কবচং মুদা। যস্য প্রপঠনাদ্দেবি 

জরাদিব্যাধিনাশনম্ || ্রকাহিকং ছ্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চেব বাতিকম্। 

চাতুর্থিকং পৈত্িকঞ্চ শ্লিশ্মিকং সা্লিপাতিকম্ ॥ গুনুপ্রীহাদিকুষ্ঠানাং 
নাঁশনং ধনদৎ ভবেৎ | ইদং কবচমজ্ঞাতব। পুরশ্চর্য্যাৎ করোতি বঃ। তস্য! ন 
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সিদ্ধিমাপ্রেতি মুতে চ নরকং ব্রজেং।। ইতি কেতুকবচৎ সমাপ্তদ্ ॥ মন্ত্র-- 

ওং হীং ত্রং কেতবে (জপ ১৯০** )। দেবতা-ধূর্মাবততী। 

লন্গী-কবচ 

ঈশ্বর উপাচ।--মথ বক্ষে মহেশানি কবচং সর্কামদম্। যন্ত 
“ৰজ্ঞান-মাত্রেণ ভবে সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥১ যো নার্চক্লিত্ব| দেবেশি মন্ত্রষাত্রৎ 

জপেন্নরঃ। স ভবে. পার্বতীপুত্রঃ সর্বশান্তপুরস্কতঃ | বিষ্তার্থিনা সদা 

সেবাণ কমলা বিষ্ণুবল্লভ1 ॥২ 
অস্যাশ্চতুরক্ষরী বিষ্ুবনিতায়াঃ কবচস্য শ্রীভগবান্ শিবখবিরম্ পৃছন্দো 

বাগ.ভবী দেবতা বাগ.ভবৎ বীজৎ লঙ্জ। শক্তী রং কীলকং কামবীজ আ্মকং 

কবচৎ মম সুপাগ্ডিত্যকবিত্ব-সর্বধসিদ্ধিসমূদ্ধয়ে বিনিয়োগ: | 

ঙ্কারো মন্তরকে পাতু বাগ'ভবী সর্বসিদ্ধিদা | হ্রীং পাতু চক্ষুযঘোর্মধ্যে 

চক্ষধুর্গে চ শঙ্করী॥৩ জিহ্বায়াৎ মুখবৃত্তে চ কর্ণযোর্গগ/য়ানপলি। 

ওষ্ঠাধরে দস্তপংক্কৌতালুমূলে হনৌ পুনঃ 08 পাতু মাৎ বিষ্টুবনিত! লক্ষ্মী: 
জীবর্ণরূপিণী। বর্ণযুগ্মে ভূজদ্বন্দে স্তনদ্বন্দে চ পার্বতী ॥৫ হৃদয়ে মণিবন্ধে 
চ গ্রীবায়াং পার্খয়োঃ পুনঃ | সর্বাঙ্গে পাহ কামেশী মহাদেবী সমুম্মতিঃ 1৬ 
বুষ্টিঃ পাতু মগামায়৷ উত্কৃষ্টিঃ সর্ধদাবতু । সন্ধি, পাতু সা দেবী সর্বত্র 

শতুবল্লভা।৭ বাগতবী সর্ব! পাতু পাতু মাৎ হরগেছিনী। রমা পা 
সদ দেবী পাতু মায়। সথরাট্ শ্বয়ম্॥৮ সর্বাঙ্গে পাতু মাং লক্্ীবিষুমায়! 

সুরেশ্বরী । বিজ! পাতু ভবনে জয় পাতু সদা মম 1৯ শিবদুতী সদ 

পাতু সুন্দরী পাতু সর্ধদা। ভৈরবী পাতু সর্বত্র ভেরুও্া সর্বঘাবতু ।1১* 

ত্বরিত] পাই খাৎ নিতামুগ্রতারা সদাবতু। পাত মাৎ কালিক! নিত্যৎ 

কালবাত্রিঃ লদাবতু ॥১১ বনহূর্গী সদা! পাতু কামাধ্যা সর্বদাবতু 

যোগি্কঃ সর্ধঘ। পাস্ত মুদ্রাঃ পান্ত সদা যম॥১২ মাত্রাঃ পাস্ত সদা 

দেবাশ্চক্রস্থ। ঘোগিনীগণাঃ | সর্বত্র সর্বকার্যেযু সর্বকর্ধন্র সর্বদা । পাতু 
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মাধ দেবদেবী চ লক্দীঃ র্বসমৃদ্ধিদা ॥১৩ ইতি তে কথিতং দ্বিব্যং কবচৎ 

সর্বসিদ্ধয়ে। বজ্র তত্র ন বক্তব্য, যদীক্ছেদাত্মনো হিতম্ ৪১৪ শঠায়। 
ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি। 'ন শুবং দশয়েদিবাং সনশ্য শিবহ! 

ভবেৎ ॥১৫ কুলীনায় মহোচ্ছা ়হর্গাভজিপ: য় চ। বৈধ্বায় বিশুদ্ধায় 
দহাঁং কবচমুত্তমম্॥১৬ নিজশিব্যান্স শান্তায় ধনিনে জ্ঞানিনে তথা । 

দগ্তাৎ কব5মিত্যুক্তৎ সর্ববতন্্রমন্থিতম্ ॥১৭ শনৌ মঙ্গলবারে চ রক্তচন্দন- 
কৈস্তথা। যাবকেন লিখেম্সন্্, সর্বতন্ত্রসমন্থিতম্।1১৮ বিলিখ্য কবচং 

নিব্যৎ স্বরভূকুহথমৈঃ শুতৈ:। স্বশুক্রৈঃ পরশুক্রৈশ্চ নানাগন্ধলমন্থিতৈঃ 11১৯ 
গোরোচন। কুস্কুমেন বক্তচন্দনকেন বা। স্ৃতিথো শুভযোগে ব! শ্রবণাক়াৎ 

রবেদ্দিনে ॥২* অশ্বিন্তাৎ কৃত্তিকায়াৎ বা ফন্তন্তাৎ বা মঘাস্থ চ। পুর্ববভাদ্র- 
পদ[যোগে স্বাত্যাৎ মঙ্গলবাসরে ।।২১ বিলিখেৎ প্রপঠেৎ স্তোত্রৎ শুভযোগে 

সূরালয়ে ॥২২ আযুম্ম গ্রীতিযোগে চ ব্রঙ্মযোগে বিশেষতঃ | ইন্তরযোগে 

গুভযোগে শুক্রযোগে তখৈব চ।1২৯৩ কৌলবে বালবে চৈব বণিজে টব 
সন্তমঃ | শুন্তাগারে শ্মশানে বা বিজনে চ বিশেষত: ২৪ কুমারীং 

পৃঙ্রিত্বাদৌ যজেদ্দেবীং সনাতনীম্। মংস্াঘাংসৈঃ উ পুজয়েৎ 

পরদেবতাম্ ॥২৫ দ্বতান্তৈঃ সোপকরণৈঃ পৃপস্থপৈধিশ্ষত; ' ব্রাঙ্গণান্ 
ভোজগনিত্ব! চ পুক্কয়েং পরমেশ্বরীম্ 1২৬ আথেট কমুপাখ্যানং তত্র কুর্যাদ্দিন- 

ভ্রম । তদ] ধরেন্সহারক্ষাৎ শঙ্করেণেতি ভাধিতম্ ॥২৭ মারণদ্বেরণাদীনি 
লভতে নাত্র সংশর়ঃ। স ভবে পার্বতীপুত্রঃ সর্বশান্ত্রপুরস্বতঃ 1১৮ 
গর্বে! হরঃ সাক্ষাৎ পত্রী তপ্য হরপ্রিয়া। অভেদেন ভজেদ্যস্ত তস্য 

নিদ্ধিরদূরতঃ ॥২৯ পঠতি ঘ ইহ মর্ত্যো নিত্যমার্্রান্তরাত্মা, জপফলমন্থুমেয়ং 
ফাগ্স্যতে বদ্বিধেক্সম্॥। স ভবতি পদমুচ্ৈ: সম্পদদাৎ পাদনমরঃ, ক্ষিতিপমুকুট- 

লক্্মীল ক্ষণানাং চিরায় ॥৩* . 

ইতি শ্রীবিশ্বসারতঙ্ে লক্্ীকবচং সমাগুম্। 



৪১৪ ৃ বিশুদ্ধ আহিক-কৃত্য 

বংশলীভ্ডাখ্যকন্যম্ 

নারদ উবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ পার্বতীপ্রাণবল্লভ ৷ বংশলাভাখ্য- 
কবচং কৃপরা মে প্রকাশয় ১ ঈশ্বর উবাচ। বংশলাভাখ্যকবচং ছল্লতিং 

ভুবনত্রয়ে । যন্য প্রভাবাৎ কমল। লেভে তনয়মুত্রমম্ ॥২ কামদেবমপর্ণ। চ 

বিনায়ক-ষড়াননো। জয়ন্তমিন্ত্রবনিতা দেবপত্রাঃ সু তানপি |1৩ অস্য শ্রীবংশ- 

লাভাখ্যকবঢস্য ভৈরব খষিং পঙক্তিশ্ছন্দঃ শ্রুপার্বাতী দেবতা জীবপ্রা্তো 

বিনিয়োগ: ও পার্বতী মে শিরঃ পাতু বন্ত.ং পাতু মহেখ্বরী। ভবানি ন়নৎ 
পাতু ভ্রবৌ শঙ্করন্ন্দরী ॥৪ মধ্যৎ পাতু মহেশানী নিতং সুরবান্ধতা। উদ্দ 

গৌরী স্ব! পাতু কৌশিকী জানুযুগ্মরকম্॥৫ বাহ্ দো হুমুখী পাহু পাণিষুগ্সং 
শুভাননা | পাদ ব্রহ্মময়ী পাতু শ্রবণে ভূবনেশ্বরী ॥৬ নাসিকাং ললি 1 

পাতু কষ্ট ত্রিপুরন্থন্দরী । রুদ্রাণী হৃদয়ং পাতু জ্তনদবন্বং.মহ্েশ্বরী ।+ 

অ.পাদমস্তকৎ পাতু লর্বাঙ্গং সর্বমঙ্গলা ॥॥ ইতি তে কথিতৎ বিপ্র কবচৎ 

দেবপুজিতম্।৮ প্রাতঃ প্রাতঃ পঠিত্বা চ অক্ষয়ং তনয়ং লভেৎ। ধ্যান- 
মলা: প্রবক্ষযার্মি যথা ্যাত্বা পৃঠেন্সরঃ ॥৯ সহক্মাদিত্যসন্কাশাৎ সর্বা- 

“তরণভূষিতাম্। ত্রিনেত্রাৎ. . পাণিবিধৃতপাশাছুপবরাভয়াম্॥১* ইতি, 

শ্রীভৈরবীতন্ত্রে শিবনারদসংবাঁে-বংশলাভাখ্য কবচৎ সমাপ্তম্॥॥ 

কনুচশোশন-বিশি 

নিত্যক্রিন্ধা সমাপন করিয়া, 
. “কর্তব্যেহশ্থিন্ কবচনংস্কারকর্মণি” ইত্যাদিরূপে স্বস্তিবাচন পূর্বক 

প্কল্ করিবে 

অগ্ভেত্যাদি অমুকদেবশর্ম1 অমুকদেবতারা .মুককবচধারণার্থৎ অমুক- 

দেবতা কবচসংস্কারমহুৎ করিষ্যে । পূরার্থে করিষ্যাবীতি বিশেষঃ। 

:.. পরে গণেশাদি দেবতাকে পুজা 'ন্গিয়া। গুরুপূজা' করিবে। নম্র, 



কধচকে অল্পারা 'ঈীর . করাইছে, পীরে দহীং : এই মগ্্র ১৮ 

বার জগ করিয়া, প্রণব উচ্চারণ পূর্বক পঞ্চগব্য দ্বারা কবচ ধৌত করিয়া 

সর্দি পাত্রে স্থাপন পূর্বক চন্দন, অগ্ুরু, কুদ্ধুমসংযুক ীতলজলে দ্নান 

করাইবে । পুনবর্ধার “হৌংত মন্ত্র ১০৮ বানর জপ করিয়া, মূলমন্ত্র 

উচ্চারণপূর্ব্বক গঞ্চামৃত দ্বার! কবচকে স্নান করাইয়া, মুলমন্ত্রে কাচা ছু 

ও জল ছারা স্নান করাইবে। পরে ধূপ জালিয়া দিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ 

পূর্বক দধি, ঘ্বত, যধূ, চিনি, ছৃগ্, জল, চন্দন, কন্তরী.ও বুদ্ুম এই সফল 

দ্রব্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ গান করাইবে। ॥ 
তদনস্থর বুস্কুমগোরচনামি অত জলে ন্নান করাইয়া নুশাকসলীব।ট্াল- 

বদরীবকুলত্বগাত্মকপঞ্চকযায়যুক্ত অষ্ট কলম লইয়। ক্রমশ; স্নান করাইয়া, 

শেষে কেবল হুলছ্বারা শ্নান করাইবে। পরে কবচ বয্তদ্বার! মুছিয়, দ্বর্ণাি 

পাত্রে স্থাপনপুর্বক কুশাগ্র ছারা উহাম্পর্শ করিবে। . 
“গু কব্চরাজায় বিদ্মহে মহাকবচায় ধীমহি তল্লঃ কবচং প্রচোদয়াৎ।” 

এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । সান থা, | 

,'  গ্অন্থ প্রাণপ্রতিষ্টামন্তস্য ব্রহ্মবিঝুমহেশ্বর! খষয়ঃ শা 

; ্ছন্দাংসি চৈতন্যং দেবতা! প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াৎ বিনিয়োগঃ।” 

“ত আধ হীৎ কোং বং রং লং বং শং যং অং হোং হংসঃ শ্রীমমুকদেব- 

তায়াঃ প্রাণ। ইহ প্রাণাঃ ইত্যাদি ধলিয়া সমর্থ হইলে বলিদানাহ্দেবতার 

বনিদারা অর্চনারূপে কবচে দেবতার প্রাণপ্রত্িষঠা করিয়া, আবাহনপূর্বক 

. স্বড়ঙ্গন্াস করিয়া! যথাশকি, উপচারে দেবতার পুঁজ করিয়া বড়ঙ্গের পুষ্গা 

'করিবে। পরে পথত্র দর্পণ, চামর ও ঘণ্টা উপচারার্থ দিবে, গৃজাকে নূল- 

অস্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে । ঃ 

অনন্তর ১০৮ সংখ্যক হোম করির়া, (হুতশেষ কবচের উপরে দিবে, 

ছোঁষ করিতে অশক্ত হইলে দ্বিগুগ জপ ক্ষরিবে । পরে দক্ষিণান্ত করিবে। 

পরও 

ছি না ১4: 

॥ 
চি 














